Styrelseintyg
SvFF:s rekommenderade utformning
Enligt Svenska Fotbollförbundets Reglemente för Elitlicensen 2 art – Ekonomikriterier, 2.1.
A-kriterier och Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier 5.5 gäller följande.
”Per den 31 augusti gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna
skulder, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i
förekommande fall, till klubbdirektör, ekonomichef, medieansvarig, läkare,
fysioterapeut, säkerhetsansvarig, SLO-ansvarig, ansvarig för tillträde till arenan mm för
funktionsnedsatta, huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag eller
ungdomsansvarig, och inte heller några klara och förfallna skulder avseende skatt eller
arbetsgivaravgift. Förening får inte heller ha någon klar och förfallen skuld på
betydande belopp, som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till annan
medlemsförening eller utländska klubb avseende spelarövergång. Förening får inte ha
en klar och förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller SDF, som inte kan
kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar. Att ovan skulder inte föreligger ska styrkas genom
ett skriftligt intyg, underskrivet av såväl föreningsstyrelse som föreningens
revisor/revisorer. Intyget ska vara Licensnämnden till handa senast den 1 oktober. En
skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte reglerats. En
skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande belopp avses sammantaget
två prisbasbelopp.”

Uttalande
Detta uttalande lämnas med anledning av Svenska Fotbollförbundets elitlicenskrav på
klubben och syftar till att ge vår uppfattning om huruvida det finns klara och förfallna skulder
enligt Svenska Fotbollförbundets Reglemente för Elitlicensen 2 art - Ekonomikriterier 2.1 och
Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier 5.5, enligt ovan.
Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:
Det har per den 31 augusti innevarande år inte funnits några klara och förfallna skulder enligt
Svenska Fotbollförbundets Reglemente för Elitlicensen 2 art – Ekonomikriterier, 2.1 Akriterier och tillika i Anvisningarna till Elitlicensens ekonomikriterier 5.5 som inte kan kvittas
mot klara och förfallna fordringar per den 31 augusti innevarande år.
De klara och förfallna skulder som…………………………..(klubb) har per sista augusti
20XX och som inte kan kvittas mot fordringar är följande (endast i förekommande fall). Om
inga förfallna skulder finns, fyll i inga skulder samt ett nollbelopp:
Beskrivning av skuld med kommentar:

Motpart:

Belopp:

……………………………………….

……………………

………

……………………………………….

……………………

………

1

De tvistiga skulder som…………………………(klubb) har per sista augusti 20XX och som
inte kan kvittas mot fordringar är följande (endast i förekommande fall). Om inga tvistiga
skulder finns, fyll i inga skulder samt ett nollbelopp:
Beskrivning av skuld med kommentar:

Motpart:

Belopp:

……………………………………….

……………………

………

……………………………………….

……………………

………

X-stad
20XX-XX-XX
Styrelsens underskrifter:
………………

………………

……………...

……………

………………

………………

……………...

……………

………………

………………

……………...

..…………..

Revisorsintyg
Bedömning
Vi/jag har granskat …………….(föreningens/bolagets) skulder och åtaganden per den
31 augusti innevarande år i förhållande till SvFF:s Reglemente för Elitlicensen art 2,
Ekonomikriterier, 2.1 samt Anvisningarna till elitlicensens ekonomikriterier 5.5.
Granskningen har utförts genom tillämpning av god revisionssed i Sverige.
Vår/min bedömning är att styrelsens ovanstående redogörelse är stämmer.
Vår/min kommentar/er till styrelsens redogörelse är enligt följande (endast i förekommande
fall, liksom nedanstående).
Beskrivning av skuld med kommentar:

Motpart:

Belopp:

……………………………………….

……………………

………

X-stad

20XX-XX-XX

…………………………………….
Revisor (aukt/godk)

Observera att detta av styrelse och revisor/revisorer undertecknade intyget ska vara SvFF:s
Licensnämnd tillhanda senast den 1 oktober, på email till elitlicens@svenskfotboll.se.

2

