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Styrelsen för Fryshuset IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Allmänt om verksamheten
 
Den gemensamma visionen för alla verksamheter är "vi gör det möjligt för unga att genom sina
passioner förändra världen"
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
 
Främjande av ändamålet
 

Effekterna av nedanstående aktiviteter har under året gjorts att vi har över 4000 medlemmar i
våra verksamheter. Trots de extrema omständigheterna som den globala pandemin har inneburit
har vi i Fryshusets IF ändå lyckats nå ut till vår målgrupp och kunnat erbjuda aktiviteter inom
flera olika idrotter vilket är vår förenings ändamål; dvs att utifrån Stiftelsen Fryshusets vision,
värdegrund och uppdrag bedriva idrottsverksamhet samt stötta unga i att genom sina passioner
kunna förändra världen. 
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Gymmet
Gymmet har under det gångna året fokuserat mycket på handledning av unga som velat utvecklas
inom coaching av barn- och ungdomsgrupper. Vi har utbildat dem i introduktion, rutiner,
hantering och åtgärder utifrån ett smittspridningsperspektiv samt ledarskap, grupprocess och
feedback. Därefter har vi kunnat erbjuda coacherna jobbmöjligheter under lovaktiviteterna där vi
i egen regi bedrivit hälsovecka samt under Gymmets medverkan i Street Pep Östberga och
Lovelydays med grupper i stationsträning, självförsvar, thaiboxning, rörlighets- och
stabiliseringsövningar. Syftet har varit att de nya coacherna ska känna sig säkrare i sin roll att
coacha grupper med barn och ungdomar och att kunna vara med som ett led i deras utveckling
och erbjuda ett första arbetet under detta år när det har varit svårt för unga på arbetsmarknaden. 
 
Vi har under 2020 även fokuserat på att skapa en kunskapsbank med fokus på trygg träning
främst för våra unga då vi tycker det är mycket viktigt med ett pedagogiskt material som tydligt
illustrerar säkra övningar så att våra unga deltagare skapar sig en bra hälsa och stark fysik,
utvecklas i sin träning och lär sig rätt teknik och hållning. Tillsammans med en fyscoach från
Fryshuset Basket har vi valt ut övningar och material som ska passa alla, oavsett om man har
förkunskaper eller ej. Vårt mål är att hos oss på Fryshuset Gymmet ska våra deltagare kunna
välja om man vill träna i grupp eller individuellt, och eftersom vårt fokus är ungdomar som växer
och utvecklas så måste vi kunna erbjuda coachning och/eller utbildning/material som skapar
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och utvecklas så måste vi kunna erbjuda coachning och/eller utbildning/material som skapar

trygghet och säkerhet i utförandet. 
 
Under året har vi sett ett ökat intresse från andra föreningar och andra idrotter att komma till oss
och träna styrketräning eller thaiboxning, vilket har möjliggjort att många nya ungdomar har
hittat till oss. Vi ser ett stort värde i ett fortsatt samarbetet med andra föreningar även framöver. 
 
I slutet på oktober fattade vi ett beslut om att stänga ner Fryshuset Gymmet för allmänheten (från
16 år och äldre) utifrån Corona-restriktionerna. För att hjälpa till att minska smittspridningen har
vi sedan dess behövt ställa om vår verksamhet och vårt fokus har varit att hålla i flera, men
mindre grupper för barn och unga samt skolorna. Detta har gett oss en ännu större möjlighet till
interna samarbeten i huset. 
 
Stockholm Skatepark och Skate Nation 2020 
2020 blev ett väldigt annorlunda år även för föreningens skateboardverksamheter Stockholm
Skatepark och integrationsprojektet Skate Nation. Året började i vanlig ordning och
vintermånaderna januari och februari var intensiva. Skateparken var som vanligt fylld till
bristningsgränsen och besöksantalet var bland de högsta någonsin. Skate Nation fick beviljat ett
bidrag från RF i samarbete med Sveriges Skateboardförbund för att utveckla verksamheten och
kunde med detta anställa en projektkoordinator på deltid i februari. Skateparken planerade
tävlingar framåt våren och Skate Nation hade sina ordinarie träffar som vanligt under vintern
med en plan på att ta emot grupper under vår/sommar... 

I mars drabbades vi som alla andra av Covid-pandemin och begränsningar av antalet besökare
tillsammans med strikta hygienregler fick införas i skateparken. Alla planerade tävlingar ställdes
in och fokus fick läggas på att bedriva en så säker och smittfri verksamhet som möjligt. Under
sommaren var våra Skatekolloveckor fullbokade och trycket efter aktiviteter på hemmaplan, som
skateboard ökade när stockholmarna inte kunde resa bort på semestern. 

Skate Nation kunde fortsätta sin verksamhet men i minskad utsträckning då mycket av den
planerade uppsökande verksamheten fick stanna upp pga covid. Däremot utvecklade vi vår
verksamhet i Östberga där vi hade träffar hela sommaren och i samarbete med
EnskedeÅrsta-Vantörs SDF och RF-Sisu Stockholm kunde vi projektera och under hösten bygga
en egen skatepark utomhus. Östberga Skatepark. Denna kommer att utveckla vår
skateboardverksamhet i Östberga ytterligare och ger Skate Nation en egen ”hemmaplan” på
sommarhalvåret. 

Under höst/vinter drabbades Sverige av en ny våg av Covid och Stockholm Skatepark fick vara
väldigt flexibla och ändra regler, åldersgränser och till slut i slutet av december stänga helt under
några veckor in i januari. Under sommaren drabbades inte skateparken så hårt ekonomiskt av
pandemin och succén med Skatekollot gjorde att budgetprognosen såg rätt ljus ut men vinterns
hårda restriktioner slog desto hårdare. 

Vi har trots de extrema förhållandena kunna hålla igång våra skateverksamheter under året men
vi har inte kunnat ha vår vanliga verksamhet med roliga tävlingar och events. Nu hoppas vi på att
2021 ger nya möjligheter att börja återgå till det normala. 

 

 



Fryshuset IF
Org.nr 802012-4254

4 (11)
 

   
 

 

 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
      
      
Nettoomsättning 7 297 7 214 7 020 6 157 6 304
Resultat efter finansiella poster 1 -2 0 0 0
Soliditet (%) 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2
      

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Föreningens intäkter      
Nettoomsättning 2 7 297 451  7 214 280  
Övriga verksamhetsintäkter  31 500  0  
Summa föreningens intäkter  7 328 951  7 214 280  
      
Föreningens kostnader      
Direkta kostnader  -787 165  -638 040  
Övriga externa kostnader  -5 311 943  -5 325 148  
Personalkostnader 3 -1 203 168  -1 224 525  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -25 086  -25 086  
Summa föreningens kostnader  -7 327 362  -7 212 799  
Rörelseresultat  1 589  1 481  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -860  -3 389  
Summa finansiella poster  -860  -3 389  
Resultat efter finansiella poster  729  -1 908  
      
Resultat före skatt  729  -1 908  
      
Skatter      
Övriga skatter  0  2 320  
Årets resultat  729  413  
      
Ej bokfört resultat  0  0  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 0  0  
Inventarier, verktyg och installationer 5 10 452  35 538  
Summa materiella anläggningstillgångar  10 452  35 538  
      
Summa anläggningstillgångar  10 452  35 538  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Handelsvaror  270 664  336 486  
Summa varulager  270 664  336 486  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  222 291  170 788  
Övriga fordringar  51 040  30 995  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 345 712  -944 713  
Summa kortfristiga fordringar  619 043  -742 930  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  1 822 816  1 236 278  
Summa kassa och bank  1 822 816  1 236 278  
Summa omsättningstillgångar  2 712 523  829 834  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 722 975  865 372  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  4 105  3 692  
Årets resultat  729  413  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  4 834  4 105  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  572 246  -155 764  
Skatteskulder  -26 084  -33 571  
Skulder till nästående organisationer  0  422 999  
Övriga skulder  40 375  64 460  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 131 604  563 143  
Summa kortfristiga skulder  2 718 141  861 267  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 722 975  865 372  
      
      
Ej bokfört resultat  0  0  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
 
Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsförs när evenemanget äger rum. Sponsring intäktsförs
över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när
betalning erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. Försäljning av varor intäktsförs
normalt vid leverans. All försäljning redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.

Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Intäkter
i form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd
tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. 

Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns
löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. 
 
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar
enligt plan är gjorda enligt följande:
 
Byggnadsinventarier   10 år
Inventarier   5 år
Datorer   3 år
 
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ideella föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem. 

 

Gåvor 
Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata
och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till gåvor räknas även testamentsgåvor och
donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex
nål- och brevmärken. Även medel från Radiohjälpen klassificeras normalt i poster Gåvor.

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.
Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. 

Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde.
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Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde.

Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader
(exempelvis eventuell gåvoskatt).

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, med undantag för kläder och liknande, värderas
till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Gåvor i form av kläder och liknande som ska säljas
värderas till nettoförsäljningsvärdet medan de artiklar som genast ska skänkas vidare värderas till
försäkringsvärdet. 

Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl (BFNAR 2002:11)

Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. 

Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen . En förening som
erhåller bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att intäktsföra bidraget
redan i den period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om
bidraget är till för att täcka specifika kostnader, exempelvis ett administrationsbidrag, sker
intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att
täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att
bidraget inte kommer att återkrävas. 

Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Inga
bidrag nettoredovisas mot kostnader.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
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Not 2 Föreningens intäkter
 2020 2019  
    
Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande:    
Medlemsavgifter 1 576 215 1 546 238  
Försäljning, reklam och annonser 1 933 226 1 923 087  
Övriga verksamhetsintäkter 614 820 611 274  
Bidrag 3 173 190 3 133 681  
 7 297 451 7 214 280  
    

 
Not 3 Medelantalet anställda
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda 2,58 3,46  
    

 
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 291 000 291 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 291 000 291 000  
    
Ingående avskrivningar -291 000 -291 000  
Utgående ackumulerade avskrivningar -291 000 -291 000  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
    

 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 852 722 852 722  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 852 722 852 722  
    
Ingående avskrivningar -817 098 -792 098  
Årets avskrivningar -25 000 -25 000  
Utgående ackumulerade avskrivningar -842 098 -817 098  
    
Utgående redovisat värde 10 624 35 624  
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
LOKAK stöd 153 000 159 555  
Hyra 192 711   
Övriga periodiseringar  -1 104 268  
 345 711 -944 713  
    

 
 
Stockholm 
 
 
 
 
Choukri Khotar Daniela Fredriksson-Ilic
  
  
  
  
Casper Plass Rebecka  Ramberg
  
  
  
  
Salman  Khan  
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Revisor 


