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På uppdrag av styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening får vi härmed avge 
ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Under många år kännetecknades verksamheten av en ökande aktivitet i föreningen. Denna 
positiva trend bröts 2017.  Omsättningen av äldre ungdomar är fortfarande stor. Tyvärr har 
tillskottet av seniorer uteblivit. Föreningens osäkra hyresläge har skapat osäkerhet, vilket lett 
till att svårigheterna att rekrytera nya medlemmar ökat påtagligt. 
 
Den helt avgörande strategiska frågan för föreningen således har varit att hitta nya lokaler. 
Alltsedan uppsägningen från Akademiska Hus i mars 2016 har styrelsen varit på jakt efter nya 
lokaler. Tyvärr har det varit ytterst svårt att hitta sådana lokaler, som kunde kombinera goda 
kommunala kommunikationer med hygglig prisnivå. På hösten 2017 kröntes arbetet dock med 
framgång och SAF kunde gå in i slutförhandlingar med Rikshem AB om en lokal i 
markplanet i Blåkullaområdet i Solna. Lokalen håller f.n. på att renoveras och anpassas efter 
våra behov. Flyttning till de nya lokalerna beräknas ske i början av april 2018.  
 
Föreningens omsättning under året uppgick till 766 tkr (f.å 791 tkr), vilket är en minskning 
med 3 %. Terminsavgifterna, vilka varit oförändrade under 2017, har minskat med 8 % (f.å. 
ökning med 12 %). Den minskade omsättningen är främst hänförlig till minskande mängd 
events samt minskat antal seniormedlemmar. Vidare gjordes en ändring i hyresavtalet med 
föreningens underhyresgäst, vilket behandlas senare i denna årsredovisning. Resultatet efter 
räntor och avskrivningar uppgick till -58 tkr (f.å. 57 tkr). Årets resultat har belastats med 
avskrivningar på 38 tkr  (f.å. 37 tkr). Föreningens verksamhet är inte skattepliktig och ej 
heller mervärdesskattepliktig. 
 
Varje verksamhet, oavsett om den bedrivs på kommersiell eller ideell grund, måste ha en fast 
ekonomisk bas. I annat fall är risknivån alldeles för hög och verksamheten hotar att störta 
samman vid minsta ekonomiska påfrestning. SAFs ekonomi har utvecklats på följande sätt 
sedan 2012. 
 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  
Medlems- 
Intäkter   357 388   346   310   260   286  
Resultat   -58  +57   +75   +13   +53    -13   
Eget kap.  136  194   136     61     48      -5  
 
 



Sammanfattningsvis har medlemsintäkterna, i princip terminsavgifterna från aktiva fäktare, 
stigit med 25% på 6 år. Resultaten över åren  har i stor utsträckning använts för att amortera 
skulder. Det egna kapitalet har under perioden ökat med cirka 140 tkr. Ekonomin i föreningen 
är sålunda tämligen sund. 
 
Verksamheten har kännetecknats av sparsamhet. Sparsamheten har över åren lett till vinst, 
positivt kassaflöde samt möjlighet att amortera lån, vilket påpekades ovan. De kostnader, som 
prioriterats, är, liksom föregående år, främst våra ungdomars deltagande i tävlingar i såväl 
Stockholm, t.ex. S:t Erikscupen, som i övriga landet. Därtill har föreningen anordnat ett flertal 
ungdomstävlingar, öppna för andra klubbars medlemmar. En annan prioriterad verksamhet 
har varit deltagande i lag-SM, där SAF under 2017 deltog med fem lag. Förstalaget för herrar 
kom på åttonde plats och damernas förstalag på femte plats. 
 
Föreningens eget kapital har under året ökat till 194 tkr (f.å. 136 tkr). Andelen eget kapital av 
balansomslutningen har under de senaste fem åren ökat från 2% till 62 %. Föreningens lån har 
under året amorterats med 18 tkr.  
 
Under januari 2017 genomfördes som vanligt den internationella stortävlingen i värjfäktning, 
SAF-pokalen för herrar och Rehbinderska priset för damer. Tävlingen för 2017 lockade 230 
deltagare från cirka 30 nationer. SAF-pokalen är numera Skandinaviens mest betydande 
tävling på värja. 
 
Efter genomförda hyreshöjningar i Kräftriket tvingades styrelsen att undersöka alternativa 
intäktsmöjligheter. Detta ledde till att föreningen sedan november 2012 hyrde ut halva lokalen 
på dagtid, dvs under tid, som normalt inte används av föreningens medlemmar. Ett förväntat 
samarbete mellan föreningen och hyresgästen inleddes aldrig, beroende på att den senares 
ekonomi inte tillåtit att planerna kunnat genomföras. Sedan hyresgästen kommit i dröjsmål, 
hävdes hyreskontraktet och en ny hyresgäst togs in, vilket varit betydligt mera framgångsrikt. 
De av hyresvärden begärda hyreshöjningarna ledde till att vår underhyresgäst sade upp avtalet 
för avflyttning. Detta ledde i sin tur till en omförhandling varvid hyresnivån sänktes och 
uppsägningstiden kortades. Om denna åtgärd inte vidtagits hade risken varit stor att 
hyresintäkterna helt skulle utebli. Avtalet sades upp under slutet av 2017. 
 
Som ovan berörts kunde föreningens viktigaste strategiska fråga, ett nytt hyresavtal, lösas 
under 2017. Gällande hyreskontrakt med hyresvärden Akademiska Hus löpte ut den 31 
december 2016 med nio månaders uppsägningstid. Akademiska Hus valde att säga upp 
hyresavtalet med avflyttning vid utgången av 2018. Efter ingående förhandlingar återkom 
hyresvärden med ett alternativ, innebärande att SAF skulle få stanna kvar mot en årshyra på 
805 tkr, vilket motsvarade en höjning med 137 %. I detta läge hänsköts tvisten till 
Hyresnämnden och i november kunde en uppgörelse nås. SAF skall nu stanna kvar i 
Kräftriket till utgången av 2018. Hyran jämkades till 400 tkr för 2017 och 500 tkr för 2018. 
Samtidigt fick SAF rätt till sex månaders uppsägningstid inom hyrestiden. Uppsägningstiden 
ändrades under året till tre månader. 
 
Styrelsen igångsatte ett intensivt arbete med att hitta nya lokaler. Samtidigt hade 
underhyresgästen sagt upp sina lokaler med avflyttning den 31 mars 2017. Denna uppsägning 
återtogs senare, varefter föreningen sade upp detta avtal för avflyttning i mars 2018. Den del 
av lokalerna som ligger i källaren och som också varit uthyrda har återtagits av hyresvärden. 
 



Vad avser föreningens sportsliga verksamhet hänvisas till särskild verksamhetsberättelse. 
 
Styrelseledamoten Erika Ornstein meddelade att hon önskade lämna styrelsen för att ägna all 
sin kapacitet åt SAF-pokalen , där hon är chef för organisationen. Till hennes ersättare 
inträdde suppleanten Pablo Rando som ordinarie ledamot. 
 
Under året har föreningen haft en anställd på halvtid, fäktmästare Salek Altauz, till vilken 
utbetalats en lön på 157 tkr (förra året 165 tkr) jämte arbetsgivaravgifter på 26 tkr (f.å. 51 tkr). 
Lön har även utgått till vår assisterande tränare Mats Verdonk med 10 tkr (8 tkr). I övrigt har 
utbildningen av unga fäktare skötts genom frivillighet hos en del äldre fäktare. Deras insatser 
är utomordentligt viktiga och kommer att redogöras för i den särskilda verksamhetsberättelsen 
för föreningen. 
 
Under år 2012 gjordes en omklassning av tillgångar, som mera motsvarar verkligheten. Bland 
annat gjordes en noggrann inventering av främst vissa omsättningstillgångar, som tidigare 
varit bokade i 0. Dessa åsattes ett marknadsvärde. Vidare har en del andra tillgångar skrivits 
bort i sin helhet. Under året har avskrivningar skett på det nya golvet med 20 % (f.å. 30 %, 
varav 10 % över plan), övriga fasta inredningar med likaledes 10 % samt fäktutrustning med 
20 % 
 
Styrelsen vill framföra sitt tack till föreningens välgörare och sponsorer, som är Slack & 
Company, Västgöta-Data och Stockholm Sports Management. Under slutet av 2016 lyckades 
styrelsen teckna ett sponsorsavtal med Consilium AB avseende ett betydande belopp under 
2017, vilket säkrat verksamheten under de närmaste två åren. Även Firefly AB har 
återkommit som sponsor. 
 
 
Resultaträkning 2017  2016 
 
Rörelsens intäkter 
 
Termins-, utbildnings- och medlemsavgifter 373 755 422 025 
Bidrag från RF och Stockholms Stad 123 562 184 
Sponsorer 100 000 - 
Intäkter från SAF-pokalen 91 276 52 700 
Hyresintäkter 78 000 130 800 
Övriga intäkter 328 923 
Summa rörelsens intäkter 766 921 791 242

 
 
 
 
Rörelsens kostnader 
 
Hyra och lokalkostnader -433 361 -365 340 
Tränings- och tävlingsverksamhet -205 550 -234 210 
Utbildning -7 900 - 
Kostnader för SAF-pokalen -99 323 -51 725 



Förbundsavgifter -2 200 -2 200 
Administration -37 316 -6 743 
Övriga kostnader -1 714 -23 848 
Summa rörelsens kostnader -787 364 -684 066 
Rörelseresultat -20 443 107 176 
Årets avskrivningar -37 522 -49 943 
Årets resultat -57 965 57 233

 
 
 
 
Balansräkning 31.12 2017 31.12 2016 
 
Tillgångar 
 
Investeringar i annans fastighet 21 009 41 709 
Inventarier -  - 
Varulager 1 544 1 544 
Utrustning 10 509 27 331 
Kundfordringar - - 
Skattefordran 187 187 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107 465 170 099 
Övriga fordringar 44 024 - 
Postgiro 33 134 69 436 
Kassa 1 355 2 450

 
Summa tillgångar 219 227 312 756

 
 
Skulder 
 
Kortfristiga skulder 69 083 96 831 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 779 22 367 
Övriga skulder 3 300 - 

 
Summa skulder 83 162 119 198

 
 
 
Eget kapital 
 
Ingående balans 194 030 136 322 
Årets resultat -57 965 57 233 
Summa eget kapital 136 065 194 030

 



Summa skulder och eget kapital 219 227 312 756 

 
Stockholm den 4 mars 2018 
 
 
Robert Rehbinder Andreas Beccau 
Ordförande Kassör 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den              2018 
 
 
Göran Berg Johan Javéus 
 
Av årsmötet 2017 valda revisorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsberättelse 



för 
Stockholms Allmänna Fäktförening 

802406-8549 
för verksamhetsåret 2017 

 
 
Till årsmötet i Stockholms Allmänna Fäktförening 
 
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Stockholms 
Allmänna Fäktförening för verksamhetsåret 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Vi har granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att bedöma om någon styrelseledamot är 
ersättningsskyldig till föreningen eller handlat i strid mot föreningens stadgar och föreskrifter. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med föreningens föreskrifter. Styrelseledamöterna 
har inte handlat i strid med föreningens föreskrifter. Vi föreslår att årsmötet 
 
dels fastställer resultat- och balansräkningen, 
 
dels beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. 
 
 
Stockholm den                 2018  
 
 
 
 
Göran Berg Johan Javéus 
Av årsmötet valda revisorer 


