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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SKURU IK HANDBOLL 2018-2019 
Hösten 2019 inleddes med goda förhoppningar om ett handbollsår med bra träningar, rolig 
handboll och god kamratanda. Och genomförandet av Skurucupen blev en succé med många 
deltagande lag. Samtidigt spelade damerna i Europacupen och ett besök på Island ledde till seger 
och ytterligare avancemang som bar iväg mot ryskt motstånd. Dessvärre blev det stopp där.  
  
Styrelsen har arbetat vidare med att få ordning och reda i ekonomin, förbättrad struktur och 
information till medlemmarna. Vi bildade därför ett verksamhetsutskott som regelbundet har 
träffats mellan ordinarie styrelsemöten och dragit upp riktlinjer för våra arrangemang och 
möjligheter att förbättra information och engagemang hos våra medlemmar. Just ordning och reda 
har även präglat övrigt förbättringsarbete inom styrelsen där bakgrundskontroller var en stor och 
viktig insats.  
  
En rad nya och intressanta sponsorsamarbeten inleddes under året, bland annat med Bauhaus och 
Nordic Wellness utöver granförsäljning, reselotteri, loppis och Skurustödet.  
  
Men säsongen 2020 kommer för lång tid framöver minnas som säsongen då vi fick bekanta oss med 
nya ord som karantän, Corona och statsepidemiolog. Pandemin ledde till att slutspelet i SHE ställdes 
in, inga tävlingsmatcher, inget USM-slutspel, inget slutspel i SHE, inga turneringar, avslutningar, 
disco och allt som gör handbollen fantastisk försvann plötsligt från vår vardag. Styrelsen har haft ett 
intensivt arbete med att kommunicera det nya läget till medlemmarna baserat på de 
rekommendationer som myndigheterna förmedlat. Styrelsen beslutade också att permittera a-
lagsspelare och övrig personal samt utarbeta en rad olika scenario för att kunna hantera situationen. 
Dessa kommer aktiveras i takt med att läget förändras framöver. Situationen innebar också att 
Styrelsen bordlade en rad centrala frågor som exempelvis Skuru 100 år och förbättringsinitiativ.  
   
Insatserna ovan innebar att resultatet i år blev positivt (+113 000). Under förutsättningarna, med 
tappade intäkter på grund av Corona och med de särskilda insatserna, är detta ett resultat som 
styrelsen är nöjd med. Men oron finns för intäktstapp som kommer att tillskrivas kommande säsong 
med inställda läger och arrangemang. Mycket jobb med att säkerställa att kommande verksamhetsår 
kan vara balanserat.   
  
Avslutningsvis vill jag riktiga mitt stora tack till en mycket engagerad styrelse, volontärerna och alla 
ideella krafter i form av ledare, föräldrar och spelare som alla vill se ett starkt Skuru IK Handboll. 
Tack!  

Barbro Carlsson 
Ordförande Skuru IK Handboll 
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Ledamöter 

Styrelsen har bestått av: 

Barbro Carlsson, ordförande och ledamot i Skuru IK:s Huvudstyrelse  
Paul Grengel, kassör  
Helene Ählberg, ungdomsansvarig  
Nathalie Wingemo, damelitansvarig  
Mats Holmberg, herrelitansvarig  
Jonas Johansson, kommunikationsansvarig  
Klas Björkman, marknadsansvarig (tom september 2019)  
Torsten Caringe, Sponsoransvarig  
  
Thomas Björk, sportchef  och adjungerad till styrelsen  
  
Valberedningen har bestått av Rolf  Johansson (sammankallande), Amanda Terring och Marie 
Johansson.  
  
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under verksamhetsåret. Därutöver har grupper och 
kommittéer träffats.  

Sektionen  

Handbollssektionen har haft ett tätt samarbete med huvudstyrelsen bland annat i arbetet tillföljd av 
pandemin samt fortlöpande med anledning av den ekonomiska utmaningen som sektionen hanterat 
under året.  

Ungdom  

Skuru IK Handbolls ungdomsverksamhet omfattar alla pojk- och flicklag från Boll & lek till B-
ungdom. Inom Skurus ungdomsverksamhet (3-14 år) hade vi i under säsongen knappt 900 aktiva 
och drygt 80 ledare fördelade på 28 lag inklusive Boll & Lek samt Bollskolan. Fördelningen mellan 
pojkar och flickor (exklusive bollskola) är cirka 40/60 % - till tjejernas fördel.   
  
Vår uppskattade Boll & Lek för pojkar och flickor 3-5 år gamla som vi startade förra året har varje 
lördagsmorgon kul ihop i Tollare Bollhall. I år har vi haft 70 spelare och 2 ledare.   
På grund av coronasituationen så fick våra duktiga ungdomslag inte mäta sin kunskap hela vägen i 
USM i år. Flera av lagen hade kvalificerat sig till steg 4 men sedan fick de inte spela mer på grund av 
krisen.   
  
Det är glädjande att spelarantal ökat totalt sett men vi fortsätter tyvärr att tappa lite på pojksidan. 
Varje lag har många ledare som delar på arbetsuppgifter, vilket ställer nya krav på organisation 
inom lagen och kommunikation inom föreningen. Vi har under säsongen haft 2 ledarträffar med 
deltagare från de flesta lag. Under dessa informerar styrelsen och kansliet om nyheter och viktiga 
aktiviteter. Vi har dels haft inspirationsföreläsningar med Jennie Linell och Petter Strömberg och 
dels haft diskussioner kring hur vi kan utveckla träffarna. På grund av pandemin så avstannade all 
verksamhet i mitten på mars vilket har gjort att vi inte har kunnat genomföra fler ledarträffar denna 
säsong.  
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För att skapa några roliga aktiviteter så har sektionen dragit igång en satsning som vi kallar för 
Skuru-loppet. Ett digitalt lopp där vi har utmanat lagen att ställa upp med så många som möjligt 
och man kan då vinna ett fint pris.  

Våra lag 

Flickor  
F05 - 33 spelare och 7 ledare 
F06 - 37 spelare och 8 ledare 
F07 - 58 spelare och 11 ledare 
F08 - 40 spelare och 6 ledare 
F09 - 49 spelare och 9 ledare 
F10 - 57 spelare och 9 ledare 
F11 - 40 spelare och 8 ledare 
F12 - 50 spelare och 8 ledare  
F13 - 36 spelare och 2 ledare (Bollskolan) 

Totalt antal spelare - 400 st 

Pojkar  
P05 - 22 spelare och 1 ledare 
P06 - 20 spelare och 6 ledare 
P07 - 24 spelare och 8 ledare 
P08 - 27 spelare och 6 ledare 
P09 - 23 spelare och 4 ledare 
P10 - 18 spelare och 4 ledare 
P11 - 27 spelare och 4 ledare 
P12 - 33 spelare och 7 ledare (Bollskolan) 

Totalt antal spelare - 194 st 

Boll och lek 14: 42 spelare och 3 ledare 
Boll och lek 15/16: 30 spelare och 1 ledare 

Totalt antal spelare - 72 st 
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Elit 

Damseniorer 

Våra lag - Dam 

F16 (FA) - 39 spelare och 7 ledare 
Dam A - 27 spelare och 6 ledare 
Dam J - 33 spelare och 5 ledare 
Skuruiterna - 14 spelare 

Totalt antal spelare: 113 

SHE-laget 
I seriespelet slutade damerna på en 2:a plats i SHE. Tyvärr så ställdes slutspelet in på grund av 
pandemin. Detta år spelade även damerna EHF-cupen mot isländska Valur respektive ryska HC 
Zvezda. Tyvärr slutade resan efter omgång 2. Ledare: Tränare Mats Kardell (huvudansvarig), Calle 
Tagesson och Thomas Forsberg. Lagledare: Tatti Henryson, Johan Östlund och Mats Niklasson.     

Nacka HK
Nacka HK Laget har spelat i Allsvenskan och lyckades hålla sig kvar till nästa säsong. Nacka HK 
kom också till steg 5 i USM men detta steg blev tyvärr inställt på grund av Corona. Ledare: 
Christopher Carlsson, (huvudtränare), Eva Westphal och Suzanne Elvefors. 
  
Skuruiterna
Skuruiterna har bestått av spelare som har lett sig själva så framgångsrikt att man vann division 3 
och gick upp i division 2 där man spelade i år. Det har funnits ett samarbete mellan Nacka och 
Skuruiterna denna säsong!   

Flickor 16 
Skurus A-flickor (F16) har tränat 3-4 gånger per vecka plus egna fyspass. Tjejerna har spelat med 
två lag i Stockholmsserien samt haft ett lag med i U-SM där man tog sig till steg 4 innan även detta 
ställdes in. Tränare: Victor Ericson   

Landslagsrepresentation 
Skuru IK har varit representerat i svenska A-landslaget genom Mathilda Lundström och Alexandra 
Bjärrenholt. Föreningen har också varit representerad i ligalandslaget och i flera av 
ungdomslandslagen. 

Herrseniorer 

Våra lag - Herr 

P16 (PA) - 38 spelare och 7 ledare 
Herr A - 23 spelare och 3 ledare 
Herr J - 20 spelare och 3 ledare 
Herr Trim - 15 spelare och 1 ledare 
Nacka HK Herr - 9 spelare och 1 ledare 

Totalt antal spelare: 105 
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A-laget: 
Skurus herrlag kom på femte plats i div 1 norra. Under säsongen har Herrjuniorerna skolats in i 
seniorspelet. Målsättningen är att långsiktigt etablera sig som ett stabilt lag i Herrallsvenskan.   
Ledare: Petter Strömberg och Emil Koplimaa. Lagledare: Joakim Wallman och Agneta Wallman  

Nacka HK 
Skuru har ett lag i division fyra. Laget har främst bestått av yngre juniorer och har kvalificerat sig till 
spel i division tre.  

Trimlaget 
I Trimserien har ett lag deltagit som vann sin serie. Truppen bestod av cirka 15 spelare.  

Herrjunior 
Herrjuniorerna hamnade på en mittenplacering i juniorserien i Stockholm. Ledare: Jadranko 
Todorinovic  

Pojkar 16 
A-pojkarna har tränat 3–4 gånger i veckan och spelat i det lokala seriesystemet samt USM. Ledare: 
Jenny Engelhardt och Michael Hertzman  

Landslagsrepresentation 
Skuru IK har varit representerat i amerikanska A respektive J-landslaget genom Joey och Jake 
Strömberg.  

Utbildning 

Utbildning av våra tränare/ledare/funktionärer/domare är viktig för att säkerställa kvaliteten på 
vår verksamhet. Att vara ledare i Skuru IK Handboll är ett uppdrag som ger mycket tillbaka i form 
av upplevelser, utmaningar, relationer, men som också innebär ett stort ansvar. Ledarna är en av 
klubbens viktigaste personer och har ett stort ansvar i att utveckla de ungdomar som söker sig till 
Skuru IK Handboll.   
  
Säsongen 2019/2020 har utbildningskommittén fortsatt arbetet med att utveckla 
utbildningsverksamheten i Skuru handboll.   
  
Sektionen startade upp en satsning på att utbilda ungdomar som vill prova på att bli 
ungdomstränare. Detta för att vi behöver förstärka vår tränargruppering och utveckla tränare som 
kommer från klubben. Vi har även arrangerat två tillfällen med teknikträning, ett med fokus på 
målvakter och ett med 9-metersteknik. Detta genom en teorigenomgång samt en praktisk 
genomgång.   
  
Föreningen strävar efter att ha så många utbildade ledare som möjligt, där ingår basutbildning, TS1, 
TS2 samt TS3. Vi har under säsongen anordnat en basutbildning i egen regi. Totalt hade vi 24 
stycken deltagare, både tränare, lagledare samt ungdomar som vill bli ungdomstränare.  
Vi värnar om våra ledare och strävar efter att göra detta arbete ännu bättre. Därför har vi 
arrangerat ett par ledarträffar med möjlighet för diskussion kring hur verksamheten fungerar. Vi har 
dels haft inspirationsföreläsningar med Jennie Lihnell och Petter Strömberg och dels haft 
diskussioner kring hur vi kan utveckla träffarna.  
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På grund av coronasituationen så avstannade all verksamhet i mitten på mars vilket har gjort att vi 
inte har kunnat genomföra mer satsningar inom utbildning denna säsong.  
  
Inför nästa säsong planerar vi att dra igång en större satsning på utbildningssidan för våra lag i 
åldrar 12-16 år. Ambitionen är att utveckla våra aktiva i:  

• känna delaktighet och trivas  
• få kunskap om sin idrott – inte bara hur man ”slår en passning”  
• stärka självkänslan och självförtroendet   
• få insikt i hur min förening ser ut och fungerar   
• fundera kring nutid och framtiden med sin idrott  

Arrangemang  

Cuper och träningsläger 

Skurucupen tog emot 135 lag i årets cup. Vi ökade övernattningarna från 2018 och fick väldigt fin 
feedback från gästande lag från hela Sverige och Finland. Skurucupen mini som spelades två veckor 
senare hade 20 lag. Där hoppas arrangemangskommittén öka antalet till 2020. Detta beror 
självklart på om den går att genomföra pga rådande pandemiläge i Sverige och resten av världen.  
 
C8 Camp sommar hade 165 anmälda deltagare. Vi hade hjälp av 21 ungdoms ledare och 14 
tränare under veckan i augusti. C8 Camp Höst hade 52 anmälda deltagare och 10 ledare som 
genomförde campen på höstlovet. C8 Camp på sportlovet inställt pga dåligt anmälnings läge.  
 
Sporrong minihandbolls cup i maj inställd pga coronapandemin  
 
Damelitmatcherna  
Vi hade ett väldigt bra samarbete med F05, P05, F06 för klistring av golv- och väggreklam inför 
matcherna. Vi blev även fler antal volontärer som arbetade med dam-matcherna 2019 vilket var 
väldigt lyckat. Tyvärr fick vi inte spela klart SHE pga coronapandemin, sista matchen spelades 
mot Sävehof  13/3 i Eriksdalshallen för tomma läktare.  
 
Granförsäljning  
Vi hade även 2019 granförsäljning på Ica Maxi Nacka och Ica Ektorp med hjälp av våra 
äldre volontärer på dagarna och lagens föräldrar på kvällarna. Nytt för i år var att granarna 
förvarades på Skuru stugans parkering med hjälp av stängsel och lokala krafter.  
 
Reselotteriet  
Vi testade att sälja rese skraplotter tillsammans med Ving som vart en lyckad inkomst till kassan. 
Några lyckliga Skuru familjer hämtade sina vinster efter 30/3 i Skurustugan. Högsta vinst var 
10000kr i present kort hos Ving som två familjer fick ta del av.  
 
Loppis  
Våra äldre Volontärer tog ansvar i februari för en loppis i Skurustugan. Dom sålde hembakat fika, 
reselotter och allt inlämnat gods från Skuru förälder, mest sportartiklar.  
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Skurudisco  
Skuru handboll tänkte anordna ett disco för 7-9åringar i Skuru skola. Planeringsgruppen bestod av 
P07 och F07 förälder. Tyvärr blev discot inställt pga Corona-pandemin.  
 
Säsongsavslutningen.  
F07, P07, F08, P08 höll i planeringen för säsongsavslutningen den 25/5. Den är uppskjuten till 
augusti pga pandemin. 
 

Utmärkelser 

Årets A-Pojke: 
Årets A-Flicka: 
Årets lag: 

Björkdahls stipendium: 
Björkdahls stipendium: 

Samtliga utmärkelser och stipendier är beslutade av styrelsen men kommer att offentliggöras och 
delas ut under hösten 2020. Detta med anledning av rådande omständigheter under pandemin. 

Personal  

Thomas Björk har arbetat 100 procent som sportchef  och ungdomsansvarig. Caroline Brattnäs, som 
arbetat med administration åt Skuru IK’s alla tre sektioner varav tjugofem procent för handbollen. 
Under perioden 16 mars till 30 april har Thomas Björk, liksom arvoderade spelare och tränare i 
SHE-laget, varit korttidspermitterad på 60 procent i enlighet med ansökan till Tillväxtverket med 
anledning av pandemin.  

Marknad  

Sektionen har fortsatt arbetet med att etablera kontakt med alla befintliga sponsorer och utöka 
antalet nya. Gällande de senare så märks under året framförallt det nytecknade avtalet med 
byggvaruhuskedjan Bauhaus och gymkedjan Nordic Wellness i kategorin huvudsponsorer. 
Verksamhetsåret har på marknadssidan har också präglats av implementeringen av det nytecknade 
materialavtalet med Select.  
 
Årets mål var att bilda en engagerad marknadskommitté som vill och kan bidra till att Skuru 
Handboll ökar sina aktiviteter. Detta önskemål kvarstår men en del förberedande arbete har gjorts 
under året, bland annat med hjälp av Ulrika Olsson i damlaget. Tyvärr tappade arbetet fart under 
hösten då marknadsansvarige i styrelsen lämnade sitt uppdrag på egen begäran.   
 
Vår uppskattade Frukostakademi, med intressanta föreläsare, genomförde 7-8 tillställningar som 
lockade många lokala företagare, allt från det lilla lokala företaget till det stora internationella.  
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Kommunikation 

Kommunikationsarbetet har under det gångna verksamhetsåret, liksom året dessförinnan, 
prioriterats särskilt i förvissning om att både det interna och det externa kommunikationsarbetet är 
avgörande för en välfungerande förening och engagerade medlemmar.   
 
Under året har fokus gällande internkommunikationen varit direktkommunikation med ledare, 
aktiva och föräldrar i form av mailutskick och i sektionens egna kanaler liksom i lagens och ledarnas 
Facebook-grupper. Nyhetsbrevet Brobyggaren har dessvärre varit vilande under året på grund av 
resursbrist.   
 
Vi utvecklar nu också den utåtriktade kommunikationen för att bli bättre på att berätta för 
omvärlden om vår verksamhet - såväl på barn- och ungdomssidan som på elitsidan.  
 
Arbetet med den externa kommunikationen har varit inriktat på en grundlig omgörning sektionens 
webbplats, skuruhandboll.se. Den nya hemsidan lanserades i början på maj 2019 och har sedan dess 
vidareutvecklats kontinuerligt.   
 
Vidare har en prioriterad del av det externa kommunikationsarbetet under året varit att fortsätta 
utveckla Skuru IK Handbolls egna kanaler i sociala medier. Det gäller främst sektionens externa 
sida på Facebook, Twitterkontot Skuru IK Handboll samt Instagramkontot SkuruDam. Själva 
kommunikationsinnehållet har varit inriktat på elitverksamheten med avsikt att dels öka 
uppmärksamheten kring våra arrangemang (och därmed publikintäkterna), dels bygga upp 
varumärket i syfte att öka sponsorintäkterna.   
 
Två händelser har präglat kommunikationsarbetet särskilt under verksamhetsåret. I augusti 2019 
sände SVT ett reportage om en person som varit verksam som ledare i flera handbollsföreningar i 
Stockholmsområdet, däribland Skuru, trots att personen dömts för sexuellt ofredande av minderårig. 
Reportaget tog upp det generella problemet med att idrottsföreningar har svårt att genomföra 
bakgrundskontroller av ledare. För Skuru IK Handboll föranledde denna publicering dels en 
grundlig utredning av omständigheterna då den utpekade ledare var aktiv i sektionen, dels ett 
omfattande arbete för att under hösten säkerställa rutinen för bakgrundskontroll av våra ledare och 
för att genomföra dessa. Dessa insatser föranledde ett omfattande kommunikationsarbete såväl 
externt som internt och sektionen bistod även Svenska Handbollförbundet arbetet på förbundsnivå. 
Mer information om sektionens arbete gällande detta finns att läsa under "Trygg idrottsmiljö" på 
vår hemsida.  
 
Den andra händelsen som inneburit omfattande kommunikationsinsatser är coronapandemin under 
våren 2020. Såväl elitverksamheten som ungdomsverksamheten har påverkats på ett genomgripande 
sätt av denna. Det har föranlett kommunikativt arbete gällande allt från inställda tränings- och 
tävlingsarrangemang i så väl elit- som ungdomsverksamheten, som gällande hur sektionen tolkar 
Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets rekommendationer 
och riktlinjer.   
 
Under den pågående pandemin har Skuru IK Handboll arbetat i en atmosfär av först osäkerhet, 
sedan oro och till sist kris, för att möta en situation vars skadeverkningar endast tiden helt kan 
eliminera.   
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Ekonomi 

Ekonomiarbetet har under året haft ambitionen att ett överskott skulle etableras efter fjolårets stora 
underskott.  
   
Det har varit utmaningar att åstadkomma detta överskott. Med arbete och med en gnutta tur kan 
det konstateras att året slutar med ett överskott cirka 113 000 kronor.  
   
Samarbetet med vårt engagerade kansli har fördjupats, en arbetande handbollstyrelse och  dialog 
med Huvudstyrelsen, men framförallt medlemmarna, har möjliggjort att vi tillsammans når ett 
överskott. Det fantastiska gensvar från medlemmarna på Skurustödet  gör att vi tillsammans 
verkligen med tillförsikt kan se framtiden an.  
   
Under hösten och vintern var trenden att vi var på väg mot ett betydande underskott.  
   
Styrelsen etablerade då ett åtgärdsprogram i dialog med huvudstyrelsen.  
   
Åtgärdsprogrammet syftade till att skapa ytterligare cirka 200.000 kronor i intäkter. Reselotteriet, en 
loppis, höjning av aktivitetsavgifterna m.m. var några av de aktiviteter som vidtogs under hösten och 
vintern.  
   
Åtgärdsprogrammet, Skurustödet och att erhållet permitteringsstöd från Tillväxtverket gör att vi kan 
summera verksamhetsåret ekonomiskt på plussidan.  
   
Ambitionen att skapa ett eget kapital om hälften av sponsorintäkterna kvarstår.  
   
Med en starkare ekonomi kan vi blicka framåt åt en än bättre verksamhet.  

Nacka 2 juni 2019 

____________________________	 	 ____________________________ 	 	  
Barbro Carlsson	 	 	 	 Nathalie Wingemo 

____________________________ 	 	 ____________________________	 	 	 	
Paul Grengel	 	 	 	 	 Mats Holmberg 

____________________________	 	 ____________________________ 
Helene Ählberg	 	 	 	 Jonas Johansson 

____________________________	 	 ____________________________ 
Malin Carlbom	 	 	 	 Torsten Caringe 
	  
	 	 	 	  

10



Bilaga 1 Resultat- och balansräkning 

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER 2019-05-01-2020-04-30 2018-05-01-2019-04-30

Medlems- Termins- och Licensavgifter 1 511 196 1 450 974

Aktivitetsstöd 721 499 707 087

Klubbförsäljning 157 960 8 000

Lovverksamhet 351 300 594 100

Spelarförsäljning 103 792 223 120

Arrangemangsintäkter 1 910 400 1 707 012

Sponsorintäkter 1 223 806 894 759

Lotterier 11 416 11 517

Kiosk–och serveringsintäkter 420 203 403 164

Försäljning shopen 19 780 500

Idrottslyft 65 730 206 400

Övriga intäkter 346 343 137 950

6 843 425 6 344 582

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Anmälningsavgifter 476 764 443 362

Licensavgifter 31 100 27 124

Klubbförsäljning 52 000 0

Lägerkostnader 0 0

Kost- Logi- och resekostnader 897 349 738 882

Domarkostnader 547 461 477 235

Spelarrekrytering 73 593 311 326

Kiosk 166 355 158 172

Material 313 622 330 494

Idrottslyft 0 0

Arrangemangskostnader 593 206 562 881

Hallhyra 258 041 274 509

3 409 491 3 323 984

VERKSAMHETENS RESULTAT 3 433 934 3 020 597
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ÖVRIGA KOSTNADER

Administrativa kostnader 102 657 68 569

Bankkostnader 27 805 23 437

Personalkostnader 2 988 962 3 199 453

Medlems- och föreningsavgifter 7 700 2 700

Kundförluster/Befarade 2 500 0

Utbildning 188 411 187 919

Övriga kostnader 2 701 5 274

3 320 735 3 487 351

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA 113 198 −466 754

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter −45 −95

ÅRETS RESULTAT 113 153 −466 849

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2020-04-30 2019-04-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 246 10 494

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 0 6 163

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 54 850 31 360

Övriga fordringar 33 202 0

Förutb. kostn/uppl. intäkter 288 122 154 121

376 175 185 481

LIKVIDA MEDEL

Kassa och bank 491 436 501 553

SUMMA TILLGÅNGAR 872 857 703 691
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SKULDER och EGET KAPITAL 2020-04-30 2019-04-30

EGET KAPITAL

Europacupfond 0 46 000

Balanserad vinst 46 093 466 942

Årets resultat 113 153 −466 942

159 247 46 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 69 937 177 690

Skuld Huvudstyrelsen 314 405

Övriga skulder 15 000 0

Upplupn. kostn/förutbet. intäkter 314 269 321 322

713 611 499 012

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 872 857 703 691
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Skuru IK Handboll

skurudam 

skuruhandbollherr

@SkuruHandboll

WWW www.skuruhandboll.se
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