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1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Inledning
Denna handling ”Svenska Fotbollförbundets UEFA-klubblicensbestämmelser” innehåller
villkoren för att en klubb ska kunna erhålla licens för att delta i UEFA:s klubbtävlingar för
Herrfotboll (Champions League och Europa League), och från UEFA-säsongen 2020/2021
för Damfotboll (Womens Champions League).
Handlingen innehåller också värdefull information och riktlinjer för licenssökanden.
Dessa bestämmelser beskriver de rättigheter och skyldigheter som åvilar samtliga inom
licenssystemet berörda parter, och definierar i synnerhet;
a) minimikraven som måste uppfyllas av Svenska Fotbollförbundet för att agera som
licensgivare för sina klubbar liksom minimiprocedurer som Svenska Fotbollförbundet ska
följa vid utvärderingen av hur klubbarna uppfyller licenskriterierna,
b) licenssökande och licensen för att få delta i UEFA:s klubbtävlingar,
c) minimikraven, som måste uppfyllas av klubbarna, inom kriterieområdena Sport,
Anläggning, Personal och administration, Juridik samt Finans, för att beviljas licens för
att få delta i UEFA:s klubbtävlingar.
Dessa bestämmelser, som utgörs av 11 kapitel, som är indelade i tre huvudsakliga delar,
samt en ordlista.
Den första delen, kapitel 1 - 5, vänder sig i första hand till SvFF i egenskap av licensgivare.
Dessa kapitel beskriver licenssystemet i sin helhet, det uppdrag SvFF har att fullgöra som
licensgivare, en definition av licenssökanden, SvFF:s beslutsorgan i klubblicensärenden
(Licensnämnden och Appellationsnämnden) samt den licensprocess och beredningen av
underlagen som ligger till grund för nämndernas beslut om licens.
Den andra delen, kapitel 6 - 10, riktar sig till Herrfotbollklubbarna och beskriver kriterierna
inom de fem områdena Sport, Anläggning, Personal och Administration, Juridik och Finans.
Kriterierna är indelade i två nivåer (”A” och ”B”).
Den tredje delen, kapitel 11, riktar sig till Damfotbollklubbarna och beskriver kriterierna inom
de fem områdena Sport, Anläggning, Personal och Administration, Juridik och Finans.
Kriterierna är indelade i två nivåer (”A” och ”B”).
UEFA ger en viss flexibilitet till de nationella fotbollförbunden på så sätt att respektive
förbund får anpassa sina nationella bestämmelser efter sina särskilda förutsättningar,
behov och med hänsyn tagen till tillämplig nationell lag.
Med klubb menas genomgående i dessa bestämmelser licenssökande förening och/eller
Idrotts AB.
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1.2 Målsättningen med klubblicenssystemet
Målsättningen med att införa ett klubblicenssystem i europeisk toppfotboll är att:
Ytterligare främja och fortsätta höja standarden inom alla områden i den europeiska
fotbollen och därmed främja och fortsätta prioritera träning och omvårdnad av unga
spelare;
Säkerställa att klubbarna har lämplig ledning och organisation;
Anpassning av klubbarnas idrottsliga infrastruktur till nuvarande och framtida krav
(arena, träningsplaner o s v) så att åskådare och media kan besöka väl utrustade och
säkra arenor;
Säkerställa integriteten och kontinuiteten för UEFA:s tävlingar under en säsong;
Uppmuntra utvecklingen av benchmarking inom områdena ekonomi, juridik,
anläggning, personal och administration och sport till gagn för föreningarna;
förbättra ekonomin i klubbarna samt öka transparensen och trovärdighet;
säkerställa att klubbarna betalar skulder till anställda, skattemyndighet och andra
klubbar i tid.

1.3 UEFA Club Monitoring
UEFA Club Monitoring System – Financial Fair Play-krav omfattar klubbar som deltar i
UEFA:s klubbtävlingar förutom UEFA Womens Champions League. Dessa bestämmelser
beskrivs i dokumentet UEFA Club LIcensing and Financial Fair Play Regulations.

1.4 Införande, upphävande och ikraftträdande
1.4.1

Dessa bestämmelser antogs av SvFF:s förbundsstyrelse 16 oktober 2018.

1.4.2

Dessa bestämmelser ersätter SvFF:s UEFA-klubblicensbestämmelser (Upplaga
2018) godkända av förbundsstyrelsen 7 november 2017.

1.4.3

Dessa bestämmelser träder i kraft 16 oktober 2018.

1.4.4

Dessa bestämmelser kan inte ändras under licensprocessen om inte vederbörligen
godkänt av UEFA.
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2.

PROCEDUR

2.1.

KRITERIENIVÅER

2.1.1.

PRINCIPER FÖR GRADERING AV KRITERIER

2.1.1.1.

Kriterierna som beskrivs i Svenska fotbollförbundets UEFA-klubblicensbestämmelser
är indelade i två kategorier.

2.1.1.2.

De olika kriterierna är graderade enligt följande:
A - kriterier är obligatoriska: Om den sökande inte uppfyller ett A-kriterium beviljas
inte den licens som berättigar till deltagande i UEFA:s klubbtävlingar.
B - kriterier är obligatoriskt: Om den sökande inte uppfyller ett B-kriterium kan en
påföljd utdömas men den sökande kan ändå beviljas licens som berättigar till
deltagande i UEFA:s klubbtävlingar.

2.1.1.3.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har rätt att uppgradera de minimivillkor som UEFA
har fastställt för att bli behörig att delta i UEFA:s klubbtävlingar och/eller att lägga till
ytterligare nya villkor.
Om SvFF väljer att uppgradera befintliga villkor eller lägga till nya gäller dessa som
grund för att delta i UEFA:s klubbtävlingar.

2.2.

INFÖRANDET AV LICENSSYSTEMET

2.2.1.

PRINCIPER

2.2.1.1.

Införandet av UEFA-klubblicenssystemet på nationell nivå inkluderar följande
förutsättningar och steg:
a) förekomsten av en juridisk grund för systemet inom förbundens stadgar eller
tävlingsbestämmelser;
b) möjlighet för förbunden att delegera ansvaret för hanteringen
klubblicensverksamheten till en till förbundet ansluten ligaförening;

av

c) fastställa bestämmelser för vilka påföljder som ska kunna utdömas inom ramen för
förbundens UEFA-klubblicenssystem;
d) att fortlöpande anpassa SvFF:s UEFA-klubblicensbestämmelser till UEFA:s
klubblicensbestämmelser;
e) möjlighet för förbunden att kunna ansöka om undantag eller dispens i enlighet med
den dispensprocess och policy som beskrivs i UEFA:s Club Licensing and
Financial Fair Play Regulations;
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f) underställa UEFA SvFF:s förslag till anpassade UEFA-klubblicensbestämmelser för
godkännande i enlighet med den procedur som beskrivs i UEFA:s Club Licensing
and Financial Fair Play Regulations samt
g)

2.2.2.

SvFF beslutar om hur många och vilka föreningar som ska omfattas av UEFAklubblicenssystemet.

JURIDISK GRUND FÖR LICENSSYSTEMET I STADGAR ELLER TÄVLINGSBESTÄMMELSER

En förutsättning för införandet av klubblicenssystemet inom UEFA:s medlemsförbund
är att varje förbund har en juridisk grund för detta i sina stadgar och/eller
tävlingsbestämmelser och att det i dessa finns en ändamålsbeskrivning, att det
fastslås vem som ansvarar för licensverksamheten och att det finns en hänvisning till
de bestämmelser vari licensverksamheten beskrivs.
För att uppfylla dessa förutsättningar har i SvFF:s Tävlingsbestämmelser, Kapitel 1, §
13 ”Deltagande i internationella klubbtävlingar” införts följande lydelse: ”Förening får
delta i UEFA:s klubbtävling endast efter att ha erhållit av SvFF beviljad licens i
enlighet med de villkor som gäller för UEFA:s klubblicens.”
Tävlingsbestämmelserna fastställs årligen av Representantskapet som består av
ledamöter av SvFF:s styrelse, representanter för vardera 24 distriktsförbund och för
herr- och damelitföreningarna.

2.2.3.

PÅFÖLJDER INOM SVFF:S UEFA-KLUBBLICENSSYSTEM
Sökande som inte uppfyllt de i dessa bestämmelser föreskrivna B-kriterierna kan
bestraffas i enlighet med kap 14 RF:s stadgar. Påföljder som kan utdömas är
tillrättavisning eller böter upp till 500 000 kr. SvFF:s Disciplinnämnd behandlar och
beslutar i ärenden efter anmälan av en inom Licensnämnden utsedd anmälare.
Den disciplinära processen tillvaratar parternas rättigheter vad avser möjlighet att ta
del av handlingar i aktuellt ärende, att få ge in yttranden och att erhålla information
om hur man överklagar ett beslut.

2.2.4.

BESLUT OM TILLÄMPNING AV KLUBBLICENSSYSTEMET BLAND FÖRENINGAR

2.2.4.1.

SvFF avgör hur många och vilka föreningar som ska omfattas av licenssystemet.
Åtminstone ska licenssystemet omfatta de klubbar som har kvalificerat sig för UEFA:s
klubbtävlingar genom sina placeringar i berörda tävlingar.

2.2.4.2

I Sverige omfattar den årliga klubblicensprövningen klubbarna i Allsvenskan samt
föreningar som kvalificerat sig för UEFA:s klubbtävlingar genom sin placering i
Svenska Cupen även om klubben inte deltar i Allsvenskan den aktuella UEFAsäsongen.
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2.3

UEFA:S RÄTT

2.3.1

PRINCIP

2.3.1.1

UEFA och/eller av UEFA utsett organ förbehåller sig rätten att när som helst
genomföra stickprovskontroller hos nationsförbunden för att i närvaro av dessa och
tillsammans med berörda föreningar försäkra sig om att licens har beviljats på riktiga
grunder vid tidpunkten för beslutet av Licensnämnden. Om man inte har beaktat de
obligatoriska minimikriterier som definieras i de av UEFA granskade svenska UEFAklubblicensbestämmelserna kan detta resultera i att påföljd utdöms av berört UEFA
organ som står i proportion till arten av avvikelse från bestämmelserna i manualen.

2.3.1.2

UEFA och/eller av UEFA utsett organ förbehåller sig rätten att när som helst
genomföra stickprovskontroller hos nationsförbunden för att få verifierat att dessa följt
den i kapitel 5 fastställda licensprocessen. Om man inte har beaktat den fastställda
licensprocessen kan detta resultera i att påföljd utdöms av berört UEFA organ som
står i proportion till arten av avvikelse från licensprocessen.

2.3.1.3

Om det råder oenighet om den språkliga tolkningen av innehållet i UEFA:s respektive
SvFF:s klubblicensbestämmelser ska UEFA:s officiella språk (engelska) ha företräde.

ATT GENOMFÖRA STICKPROVSKONTROLLER
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3.

LICENSGIVARE

3.1.

INLEDNING
I det här kapitlet beskrivs Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i egenskap av licensgivare
liksom de beslutande organen i licensärenden, Licensnämnden och
Överklagandenämnden.

3.2.

DEFINITION AV LICENSGIVAREN

3.2.1.

LICENSGIVARE

3.2.1.1.

SvFF är licensgivare.

3.2.1.2.

SvFF ansvarar för och administrerar licenssystemet, inrättar beslutsorgan och
fastställer licensprocessen.

3.2.1.3.

Genom ett av SvFF och sökande klubb gemensamt undertecknat avtal garanterar
SvFF att all information som ges in av den sökande klubben under licensprocessen
hanteras under sekretess av samtliga personer som berörs av licenssystemet.

3.2.2.

BESLUTANDE ORGAN

3.2.2.1.

SvFF inrättar en fungerande administration och utser för uppdraget kvalificerad
personal.

3.2.2.2.

SvFF inrättar två beslutsorgan för behandling av licensärenden:
Första instans - Licensnämnden
Överklagandeinstans - Överklagandenämnden
Dessa beslutande organ ska vara oberoende av varandra och få administrativ hjälp
av SvFF:s licensadministration

3.2.3.

LICENSADMINISTRATION (LA)
SvFF måste utse en klubblicensansvarig (Club Licensing Manager) med ansvar för
administrationen av klubblicenssystemet.

3.2.3.1.

I licensadministrationens uppgifter ingår:
a) att förbereda, tillämpa och vidareutveckla klubblicenssystemet;
b) att tillhandahålla administrativ hjälp åt beslutsorganen;
c) att assistera, informera och granska sökande klubbar under säsongen;
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d) att informera UEFA om sådana händelser som inträffat efter beviljande av licenser
som utgör en betydande ändring av den information man tidigare gett in till SvFF,
inklusive ändring av den sökandes juridiska status eller koncernstruktur;
e) att utgöra kontaktpunkt för utbyte av erfarenheter mellan licensadministrationer i
andra förbund och med UEFA.
3.2.3.2.

LA måste vara utrustad med för uppdraget kvalificerad personal och förses med en
god teknisk utrustning och en i övrigt väl fungerande kontorsmiljö. Kostnaden för LA
bärs av SvFF.

3.2.3.3.

Minst en person ingående i LA ska vara civilekonom.

3.2.3.4.

Alla personer som berörs av licenssystemet ska följa sekretessbestämmelserna
avseende den information som tas emot under licensprocessen. Detta bekräftas
genom gemensamt undertecknande av en sekretessförbindelse innan uppdraget har
påbörjats.

3.2.3.5.

SvFF utformar särskilda sekretessbestämmelser för detta syfte.

3.2.4.

LICENSNÄMNDEN (LN)

3.2.4.1.

LN beslutar huruvida licens ska utfärdas till sökande, baserat på inlämnad
dokumentation i enlighet med bestämmelserna, och om licens ska återkallas.

3.2.4.2.

Förbundsmötet har fastställt att LN ska bestå av sju ledamöter (ordföranden, vice
ordföranden + fem ledamöter).

3.2.4.3.

LN är beslutsmässig när minst fem av ledamöterna deltar i beslutet.

3.2.4.4.

Ledamöterna i LN väljs av Förbundsmötet.

3.2.4.5.

LN:s beslut måste vara skriftligt och innehålla en motivering i de fall beslutet innebär
att den sökande inte har beviljats licens. Vid lika röstetal ska ordföranden ha
utslagsrösten.

3.2.4.6

Personer som är tjänstemän inom SvFF, Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) eller
Elitfotboll Dam (EFD) kan inte samtidigt var ledamot i LN.

3.2.5.

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN (ÖN)

3.2.5.1.

ÖN fattar slutgiltigt beslut huruvida licens ska beviljas eller inte beviljas i ärenden som
skriftligen har överklagats och om licens ska återkallas.

3.2.5.2.

Överklagan kan endast ges in av:
a) licenssökande vars ansökan har avslagits av LN;
b) licensinnehavare vars licens har återkallats av LN, eller
c) licensgivaren genom den person som dess styrelse utser.
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3.2.5.3.

När en licenssökande överklagar LN:s beslut blir SvFF:s styrelse motparten och vice
versa.

3.2.5.4.

ÖN fattar sitt beslut på basis av LN:s beslut, på den bevisning som presenteras
parterna samt innehållet i överklagandet som ska ges in senast två veckor efter datum
för LN:s beslut. Övriga handlingar som ges in till ÖN vid en senare tidpunkt ska
lämnas utan avseende.

3.2.5.5.

ÖN:s beslut måste vara skriftligt och innehålla en motivering i de fall beslutet innebär
att den sökande inte har beviljats licens. Vid lika röstetal ska ordföranden ha
utslagsrösten.

3.2.5.6.

SvFF har beslutat att klubblicenssystemet inte faller under Skiljenämndens
jurisdiktion. ÖN:s beslut är således slutgiltigt och kan inte överklagas.

3.2.5.7.

Förbundsmötet (FS) har fastställt att ÖN ska bestå av nio ledamöter (ordföranden,
vice ordföranden + sju ledamöter).

3.2.5.8.

ÖN är beslutsmässig när minst fyra valda ledamöter, varav minst en ekonomiskt
sakkunnig deltar i beslutet.

3.2.5.9.

Ledamöterna i ÖN väljs av Förbundsmötet.

3.2.5.10. Personer som är tjänstemän inom SvFF, Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) eller
Elitfotboll Dam (EFD) kan inte samtidigt var ledamot i ÖN.

3.2.6.

KRAV PÅ LEDAMÖTER I LN OCH ÖN

3.2.6.1.

I vardera av beslutsorganen måste det ingå minst en kvalificerad jurist och en
auktoriserad revisor.

3.2.6.2.

Ledamot i LN eller ÖN får inte samtidigt ingå i SvFF:s styrelse/SEF-styrelsen eller
samtidigt ingå i annan kommitté eller nämnd inom SvFF, SEF eller EFD eller tillhöra
ledningen eller ha uppdrag i en licenssökande klubb eller samarbetsklubb till den
licenssökanden klubben eller ingå i övrigt juridiska organ i SvFF samt ska agera
opartiskt vid utövandet av sitt uppdrag.

3.2.6.3.

Ledamot väljs på två år och kan återväljas. Ordföranden väljs på två år och kan
återväljas.

3.2.6.4.

Ledamöter i LN och ÖN ska strikt följa sekretessbestämmelserna på samma sätt som
de
personer
som
ingår
i
licensadministrationen.
SvFF
fastställer
sekretessbestämmelserna och ledamöterna ska godta dessa skriftligen.

3.2.6.5.

Utöver de krav som anges i 3.2.6.1 kan SvFF utfärda ytterligare villkor som ska
uppfyllas av ledamöterna i LN och ÖN, t ex akademiska krav, krav på yrkesutbildning,
krav på erfarenhet m.m. för att säkerställa att de kan utföra sina uppdrag med hög
yrkesmässig kvalitet.

3.2.6.6.

En ledamot måste avstå från att delta i handläggningen av och beslut i ett ärende om
det råder något tvivel om ledamotens oberoende gentemot en licenssökande eller om
det föreligger jäv eller annan intressekonflikt.
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3.2.6.7.

Ledamotens oberoende kan i detta sammanhang inte garanteras om ledamoten eller
någon medlem i dennes familj (make, maka, barn, förälder, syskon) är:
a) medlem
b) aktieägare
c) affärspartner
d) sponsor eller
e) konsult eller liknande
i den sökande föreningen/Idrotts AB.
Denna lista är inte fullständig utan anger endast några exempel.

3.2.6.8.

SvFF kan fastställa ytterligare kriterier rörande ledamots oberoende i samverkan med
UEFA.

3.2.7.

BESLUTSPROCESSEN

3.2.7.1.

I av FS fastställda särskilda reglementen för LN respektive ÖN anges hur
beslutsprocessen ska genomföras. Processen ska åtminstone inkludera följande
moment:
a) Slutdatum (t ex för ingivande av handlingar)
b) Försäkran om likabehandling av de sökande
c) Rätt till juridisk representation
d) Rätt att bli hörd skriftligen och/eller muntligen
e) Angivande av tidsgräns för att inkomma med yttranden m.m.
f) Angivande av överklagandetid
g) Konsekvenser vid ingivande av överklagande (t ex ingen fördröjande effekt)
h) Beskrivning av vilken typ av handlingar som krävs
i)

Angivande av bevisningsskyldighet (t ex att den sökande har bevisningsskyldighet)

j)

Beslutsavfattande (t ex skriftligen med motivering)

k) Grunder för att överklaga
l)

Innehåll och formalia kring att ge in besvär

m) Förhandlingar och hörande (t ex av parterna eller andra som kan bidra i ärendet)
n) Kostnader för processen (t ex administrativa kostnader m.m)
3.2.7.2

Beslutsprocessen beskrivs också i kapitel 5 ”Licensprocess" som ingår i dessa
bestämmelser.
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4.

LICENSSÖKANDE OCH LICENSEN

4.1

INLEDNING
I det här kapitlet definieras den juridiska person som ansöker om licens för att bli
berättigad att delta i UEFA:s klubbtävlingar.
Den juridiska person som ansöker om licens kallas sökanden. När sökanden har
beviljats licens kallas denne för licensinnehavare. I detta kapitel används för
enkelhetens skull endast begreppet sökanden.

4.2

ALLMÄNT OM SÖKANDEN

4.2.1

BEFOGENHET ATT DEFINIERA SÖKANDEN
SvFF definierar sökanden i enlighet med vad som anges i SvFF:s stadgar och
bestämmelser och med utgångspunkt från den sökandes sportsliga kvalifikationer.
Vidare måste FIFA:s och UEFA:s tillämpliga bestämmelser tas i beaktande (t ex FIFA:s
Regulations for the Status and Transfer of Players).

4.2.2

DEN SÖKANDES STATUS
Den sökandens status (professionell eller amatör) saknar betydelse för utfärdandet av
licens.

4.2.3

DEN SÖKANDES JURIDISKA FORM
Den sökandens juridiska form i enlighet med SvFF:s stadgar, bestämmelser och med
svensk lag saknar betydelse för utfärdandet av licens

4.3

DEFINITION AV SÖKANDEN OCH TRE-ÅRSREGELN

4.3.1

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Den sökande är den juridiska person som är ansvarig för att bedriva
fotbollsverksamheten för det lag som deltar i det nationella seriesystemet eller i
internationella klubbtävlingar och är antingen:
a) en juridisk person i enlighet med gällande definition i svensk lag och SvFF:s
stadgar och som är medlem i SvFF eller
b) en juridisk person i enlighet med gällande definition i svensk lag och SvFF:s
stadgar och som har ett avtalsmässigt förhållande till en medlem i SvFF (här
benämnd Idrotts AB).
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Medlemskapet i SvFF eller det avtalsmässiga förhållandet till medlem i SvFF måste ha
varit giltigt i minst tre på varandra följande år vid starten av den UEFA-säsong för
vilken licensen söks.
En förändring av klubbens juridiska status, koncernstruktur inklusive sammanslagning
med andra juridiska personer eller överföring av fotbollsverksamhet till annan juridisk
person eller kännetecken (inklusive kansli, namn eller klubbfärger) under denna
treårsperiod i syfte att underlätta den sökandes sportsliga kvalificering till UEFAtävling eller av beviljande av licens är till men för tävlingens integritet och ska anses
innebära ett menligt avsteg från medlemskapet eller från det avtalsmässiga
förhållandet inom ramen för denna bestämmelse.
4.3.1.1

Endast medlem eller Idrotts AB kan ansöka om och beviljas licens. Enskild person
får inte ansöka om eller beviljas licens.

4.3.1.2

Sökanden är till alla delar ansvarig för lagets deltagande i det nationella
seriesystemet, i internationella klubbtävlingar och för uppfyllandet av
klubblicensvillkoren.
Sökanden är i synnerhet skyldig att ansvara för
a)

att alla spelare är registrerade hos SvFF och om dessa är professionella har ett
Spelaravtal med antingen medlem eller Idrotts AB i enlighet med FIFA:s
bestämmelser;

b)

att alla utbetalningar till spelare i enlighet med ingångna avtal och eventuella
övriga lagstadgade ersättningar samt alla intäkter som härrör sig från
entréintäkter vederbörligen bokförs hos medlem eller Idrotts AB;

c)

att sökanden är fullt ut ansvarig för fotbollslaget, dels att spelarna är registrerade
och dels att laget deltar i det nationella seriesystemet eller i internationella
klubbtävlingar;

d)

att SvFF förses med alla nödvändiga handlingar och övrig dokumentation som
är relevanta för att rätt kunna bedöma om den sökande uppfyller licensvillkoren
avseende kriterierna Sport, Anläggning, Personal och Administration, Juridik och
Finans i enlighet med vad som anges i klubblicensbestämmelserna;

e)

att SvFF förses med information som beskriver den enhet hos den sökande som
har att uppfylla villkoren avseenden kriterierna Sport, Anläggning, Personal och
Administration, Juridik och Finans. SvFF å sin sida måste försäkra sig om att
den som ger in ansökan är den enhet i föreningen eller Idrotts AB som enligt
definitionen nedan har rätt att ansöka om licens.

f)

att informera SvFF om sådana händelser som inträffar efter beviljande av licens
som på ett avgörande sätt innebär ändrade förhållanden jämfört med tidigare
lämnad information. Detta gäller även ändringar av den sökandes juridiska
status, koncernstruktur eller kännetecken;

4.3.1.3

Om den sökande är ett Idrotts AB måste det finnas ett av SvFF godkänt skriftligt
upplåtelseavtal med en medlemsförening som ska inkludera åtminstone de villkor
som framgår av det Juridiska kriterier L.03.

4.3.1.4

Om sökanden är ett Idrotts AB måste detta tillhandahålla SvFF finansiell information
avseende såväl bolaget som den upplåtande föreningen.

4.3.1.5

Om sökanden har kontroll över dotterbolag ska en koncernredovisning upprättas och
lämnas till licensgivaren (SvFF), i vilken dotterbolagen ska redovisas enligt samma
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redovisningsprinciper som moderbolaget, utöver licenssökande, samt respektive
dotterbolags årsredovisningar.
4.3.1.6

Om licenssökanden kontrolleras av ett moderföretag, vilket i sin tur kontrolleras av att
annat moderföretag eller vilket kontrollerar andra dotterbolag eller utövar betydande
inflytande över andra intressebolag, skall transaktioner med licenssökandens
moderföretag eller licenssökandens transaktioner med ett sådant moderföretags
moderföretag eller dotterbolag eller intressebolag visas i not till årsredovisningen, för
att uppmärksamma möjligheten att den finansiella ställningen och resultatet kan ha
påverkats av förekomsten av närstående företag genom transaktioner och i
balansräkningen redovisade befintliga mellanhavanden mellan licenssökanden och
sådana företag.

4.3.1.7

UEFA kan från fall till fall bevilja undantag från tre-års-regeln, definierad i 4.3.1, om
regeln inte kan tillämpas på grund av förändringar i den licenssökandes juridiska
status eller koncernstruktur (t.ex. reorganisering, sammanslagning av klubbar eller
uppdelning av klubbar). Undantag beviljas den enskilda klubben som söker licens.
Det är UEFA Club Financial Control Body Investigatory Chamber som fattar beslut
angående undantag från treårsregeln, utifrån begäran om detta. Begäran om
undantag ska skickas från licensgivaren SvFF på uppdrag av licenssökanden vid
tidpunkt och i utformning som kommuniceras av UEFA. Beslut kommuniceras till
licensgivaren SvFF i skriftlig form och med motivering. SvFF ska sedan
vidarebefordra detta till licenssökanden.

4.4

LICENSEN

4.4.1

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Licens måste utfärdas i enlighet med de villkor som anges i bestämmelserna.

4.4.1.1

SvFF måste i rätt tid utfärda en skriftlig inbjudan till berörda klubbar att ansöka om
licens. Sökanden måste skicka in en skriftlig bekräftelse till SvFF och i denna tydligt
ange att man kommer att fullfölja de villkor som gäller för klubblicenssystemet.

4.4.1.2

Endast sökanden som senast vid den tidpunkt som UEFA har fastställt uppfyller
villkoren som anges i bestämmelserna och som har kvalificerat sig på sportsliga
meriter kan av SvFF beviljas licens som berättigar till deltagande i UEFA:s
klubbtävlingar innevarande säsong.

4.4.1.3

Licensens giltighet upphör utan särskilt meddelande därom:
a) när den säsong för vilken den har beviljats har avslutats, eller
b) om den tävling för vilken licensen avses läggs ner/upphör.

4.4.1.4

Licens kan återkallas av Licensnämnden under pågående säsong om:
a) licensinnehavaren av någon anledning hamnar på obestånd och går i likvidation
under säsongen i enlighet med villkoren i tillämplig svensk lag. Om
licensinnehavaren som har hamnat på obestånd kan uppvisa att en
utredningsman tillsatts i syfte att rädda föreningen och dess ekonomi ska licensen
inte återkallas;
b) något av de villkor som legat till grund för utfärdandet av licensen inte längre
uppfylls, eller
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c) Licensinnehavaren bryter mot någon av de skyldigheter som föreskrivs i
bestämmelserna.
4.4.1.5

Så snart en licens har återkallats måste SvFF informera UEFA.

4.4.1.6

Om en licensinnehavare får sin licens återkallad måste beslut om att utesluta
föreningen från pågående UEFA klubbtävling fattas av behörigt organ inom UEFA.

4.4.1.7

En licens kan inte överlåtas.

4.4.1.8

Med säsong avses tiden 1/6 - 31/5

4.5

SÄRSKILD ANSÖKAN INOM LICENSSYSTEMET FÖR DELTAGANDE I UEFA:S
KLUBBTÄVLINGAR

4.5.1.1

Om en klubb kvalificerar sig för UEFA:s klubbtävlingar men inte har genomgått en
licensprocess som berättigar till deltagande i UEFA:s kubbtävlingar kan SvFF - å
klubbens vägnar - begära hos UEFA att en särskild klubblicensprövning genomförs.
UEFA fastställer villkoren för den särskilda licensprövningen och meddelar SvFF
dessa villkor senast den 31 augusti det år som föregår den säsong för vilken licensen
är avsedd att gälla. En sådan extraordinär ansökan kan bara begäras av aktuell klubb
och för det aktuella året.

4.5.1.2

SvFF ska senast den 15 april informera UEFA om det kan bli aktuellt att inkomma
med en sådan särskild licensansökan och samtidigt informera om namnet på berörd
klubb.

4.5.1.3

UEFA fastställer tidsplan och deadline för ansökan och informerar SvFF.

4.5.1.4

SvFF ansvarar för att vidarebefordra villkoren/kriterierna för den särskilda ansökan till
den sökande och att omgående vidta åtgärder för att genomföra licensprocessen.

4.5.1.5

Sökande måste ge in erforderliga handlingar till förbundet som prövar dessa mot de
av UEFA meddelade minimivillkoren och som därefter vidarebefordrar följande
handlingar till UEFA på engelska inom fastställd tidsgräns:
a) en skriftlig framställan om särskilt tillstånd att få behörighet att delta i aktuell UEFA
klubbtävling;
b) ett yttrande från SvFF baserad på den genomförda granskningen (inklusive datum
och namnen på de personer som deltagit i granskningen av den sökande);
c) alla handlingar som förelegat i samband med granskningen såväl från den
sökande som från SvFF, och
d) övriga handlingar som kan komma att begäras in av UEFA under prövningen av
den särskilda framställan.
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4.5.1.6

UEFA baserar sitt beslut på de inkomna handlingarna och beviljar ett särskilt tillstånd
att få delta i UEFA:s klubbtävling i enlighet med gällande tävlingsföreskrifter under
förutsättning dels att samtliga villkor har uppfyllts och dels att sökande slutgiltigt
kvalificerar sig på sportsliga grunder. Beslutet meddelas förbundet som sen har att
vidarebefordra detta till den sökande.

4.5.1.7

Om sökande på sportsliga grunder skulle förlora sin behörighet att ansöka om licens
(t ex genom att bli utslagen/utesluten ur berörd tävling) avbryts licensprocessen
omgående och kan inte inledas på nytt vid en senare tidpunkt.

4.5.1.8

Besvär mot UEFA:s beslut kan ges in skriftligen till Court of Arbitration (CAS) i
enlighet med de villkor som anges i UEFA:s stadgar.
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5.

LICENSPROCESSEN

5.1

INLEDNING
I detta kapitel beskrivs licensprocessen inom klubblicenssystemet. SvFF:s
hantering av licensprocessen är föremål för årlig granskning mot de av UEFA
fastställda administrativa standarderna (”the UEFA Club Licensing Quality
Standard”) av en av UEFA utsedd oberoende certifieringsföretag.

5.1.1

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

5.1.1.1

SvFF fastställer den process som ligger till grund för granskningen av att
sökanden uppfyller licensvillkoren i enlighet med vad som anges i
bestämmelserna inom områdena Sport, Anläggning, Personal och Administration,
Juridik och Finans.

5.1.1.2

Licensprocessen syftar till att:
a) ge stöd åt SvFF att etablera en ändamålsenlig och effektiv process i
enlighet med dess behov och organisation;
b) ge stöd för de grundläggande krav som SvFF har att uppfylla vid
beviljandet av licensen som är en förutsättning för deltagande i UEFA:s
klubbtävlingar;
c) tillförsäkra att beslut att bevilja licens tas av en oberoende beslutsorganisation (LN och ÖN se p. 3.2.) samt
d) tillförsäkra att dessa beslutsorgan erhåller ett gott administrativt stöd av
SvFF:s licensadministration.

5.1.1.3

SvFF måste tillsända UEFA en förteckning över licensinnehavare inom den
tidsgräns som UEFA har beslutat (vanligtvis 31 maj). Information om gällande
tidsgräns meddelas nationsförbunden senast den 31 augusti året före den säsong
som licensen avser.
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5.2

TIDTABELL FÖR LICENSPROCESSEN

5.2.1

Tidtabell och slutdatum för licensprocessen
SvFF har fastställt följande tidtabell och slutdatum för licensprocessen:
SvFF distribuerar ansökningshandlingar till de sökande senast den 15 november
De sökande ska återsända begärda handlingar senast den 31 mars
SvFF ska erhålla ett uttalande från klubbledningen angående klubbens ekonomi
en vecka (7 dagar) före LN:s första sammanträde vid vilket de finansiella
kriterierna behandlas. Exakt datum för inlämnandet av uttalandet fastställs
årligen.
LN fattar beslut om licenser senast den 10 maj.
Överklagan ska ges in av sökanden till ÖN inom två veckor från dag då LN:s
beslut meddelats.
ÖN:s beslut ska ha meddelats den sökande senast den 30 maj.
SvFF ska översända en förteckning över LN:s eller i förekommande fall ÖN:s
beslut om licenser till UEFA senast vid den tidpunkt som UEFA fastställer
årligen (vanligtvis den 31 maj).

De olika stegen i licensprocessen är i ordningsföljd enligt följande:
1.

Licensadministrationen (LA) upprättar ansökningshandlingar som inkluderar kriterier,
frågeformulär och övriga handlingar som senare ska återsändas till
Licensadministrationen vid SvFF.

2.

Licensing Manager (LM) distribuerar ansökningshandlingar till aktuella föreningar.
Dessa skickas ut via e-mail. LM kan begära in bekräftelse på att föreningarna mottagit
handlingarna.

3.

De föreningar som mottagit handlingar ovan bekräftar till LM huruvida de avser att söka
eller inte ansöka om UEFA Klubblicens.

4.

Licenssökande fyller i handlingarna (frågeformulär, blanketter e t c) och returnerar
dessa till LM/LA, enligt i punkt 2 ovan föreskrivet sätt, inom föreskriven tid.
Handlingarna återsänds per e-mail. Bilagor bifogas om LM/LA så begär.

5.

Vid mottagandet av handlingarna ankomstregistrerar LM/LA dessa och kontrollerar att
dessa är fullständiga och har inkommit inom föreskriven tid.

6.

LM:s beslut
Två alternativ:
Steg 7 a eller 7 b nedan.

7a)

Om handlingarna är fullständiga och har inkommit i tid sparar LM/LA dessa digitalt i
mapp för respektive klubb samt översänder dessa vidare för granskning av experterna
inom respektive kriterieområde.

7b)

Om handlingarna inte är kompletta eller inte sänds in inom föreskriven tid kontaktar
LM/LA den sökande föreningen för att överenskomma om vilka åtgärder detta
föranleder, t ex att begära in kompletterande information, bilagor m m.
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8.

Områdesexperterna mottar ansökningshandlingarna från LM/LA, granskar dessa
genom att kontrollera att kriterierna har uppfyllts och återrapporterar därefter till LM/LA
inom den tid och på det sätt som överenskommits. Kriterierna ska om så erfordras
anses uppfyllda endast om de åtföljs av handlingar som verifierar detta.

9.

LM:s beslut
Två alternativ:
Steg 10 a eller steg 10 b nedan.

10a) LM/LA bekräftar att experternas granskningsrapporter är kompletta och har inkommit i
tid. LM/LA granskar experternas yttranden.
10b) LM/LA går igenom ansökningshandlingarna. Med utgångspunkt ifrån experternas
granskningsrapporter kan brister i ansökan uppdagas som kräver ytterligare
kompletteringar. LM/LA kontaktar den sökande föreningen för att överenskomma om
vilka åtgärder detta föranleder, t ex att begära in kompletterande information, bilagor m
m.
11.

Licenssökande skickar, endast i förekommande fall, enligt 10 b) ovan, in begärd
kompletterande information, bilagor m m till LM/LA.

12.

LM:s beslut
Två alternativ:
Steg 12 a eller steg 12 b nedan.

12a) Om LM/LA, när så behövs med stöd av områdesexperter, inte upptäcker ytterligare
behov av komplettering sammanställer LM/LA ett underlag för prövning av LN inom
föreskriven tid. Underlaget omfattar en redovisning av innehållet i handlingarna.
12b) Om LM/LA/expert upptäcker områden som kräver fortsatt utredning (icke
överensstämmelse med vissa kriterier, felaktigheter, otillräcklig information m.m)
kontaktar LM/LA sökanden för att ta upp aktuella frågor. LM/LA kan begära ytterligare
förklaringar och bilagor eller göra ett besök hos den sökande för att föra utredningen
vidare. Om ett besök genomförs ska LM/LA och i förekommande fall aktuell
områdesexpert redovisa de problemområden som kvarstår samt meddela vilka
åtgärder som den sökande förväntas vidtas och när dessa ska vara genomförda.
13.

LM/LA mottar per e-mail ett skriftligt utlåtande från klubbledningen, vid av LM/LA utsatt
och tidigare kommunicerad tidpunkt (7 dagar före första Licensnämndsmöte som
behandlar de finansiella kriterierna), av vilket framgår om något av större ekonomisk
betydelse inträffat eller inte inträffat mellan årsredovisningens upprättande och datum
för när detta uttalande ska skickas in. Utfallet av granskningen av detta uttalande bildar
också underlag för om licens ska beviljas eller inte beviljas.

14.

Licensnämnden (LN) mottar underlaget från LM/LA inom överenskommen tid, granskar
detta, begär om så erfordras ytterligare underlag och beslutar om licens ska beviljas
eller inte. LN har att uppfylla de krav som ställs avseende kompetens, oberoende och
sekretess på sätt som framgår i p 3.3 och 3.4 i denna manual.

15.

LN:s beslut
Två alternativ:
Steg 16 a eller steg 16 b.
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16a) Efter noggrann genomgång av ansökningshandlingarna samt LM/LA:s beslutsunderlag
utfärdar LN licens. Detta under förutsättning att den sökande har uppfyllt samtliga
obligatoriska kriterier så som dessa definieras i dessa bestämmelser. I beslutet att
utfärda licens kan om så anses erforderligt LN framhålla områden som den sökande
uppmärksammas på inför framtiden. Besluten tillställs respektive licenssökande per email.
16b) Efter noggrann genomgång av ansökningshandlingar och LM/LA:s beslutsunderlag
beslutar LN att inte bevilja licens. I avslaget redovisas de skäl som beslutet grundar sig
på och den sökande informeras om möjligheten att överklaga beslutet hos
Överklagandenämnden (ÖN).
17.

I förekommande fall kan licenssökande som av Licensnämnden nekats licens, inom 14
dagar från att beslut meddelats, begära att få ärendet prövat av Överklagandenämnden
(ÖN).

18.

LM/LA sammanställer beslutsunderlaget i Licensnämnden som överlämnas till ÖN. I
detta underlag beskrivs de områden där licenskriterier inte ansetts uppfyllt samt skälen
som legat till grund för att inte bevilja licens.

19.

ÖN sammanträder och behandlar besvärsärendet. ÖN kan begära ytterligare
information och/eller handlingar av LM/LA och/eller sökanden.

20.

ÖN:s beslut
Två alternativ:
Steg 21 a eller 21 b.

21a) Efter noggrann genomgång av ansökningshandlingarna samt LM/LA:s beslutsunderlag
utfärdar ÖN licens. Detta under förutsättning att den sökande har uppfyllt samtliga
obligatoriska kriterier så som dessa definieras i dessa bestämmelser. I beslutet att
utfärda licens kan om så anses erforderligt ÖN framhålla områden som den sökande
uppmärksammas på inför framtiden. Besluten tillställs respektive licenssökande per email.
21b) Efter noggrann genomgång av ansökningshandlingarna och LM/LA:s beslutsunderlag
beslutar ÖN att inte bevilja licens. I beslutet redovisas de skäl som beslutet grundar sig
på och vilka problemområden som kvarstår.
22)

LM/LA sammanställer de beslut som fattats av LN (och i förekommande fall av
Överklagandenämnden). Med utgångspunkt från besluten sammanställer LM en
förteckning över licensieringsarbetets resultat och övrig av UEFA begärd information
samt informerar UEFA om detta på det sätt som UEFA begär och inom fastställd tid
vilken meddelas av UEFA senast den 31 augusti det år som föregår genomförandet av
den aktuella licensprocessen. Normalt är detta datum den 31 maj.

23.

Efter tidpunkten för beviljandet av licens och fram till slutet av den säsong för vilken
licensen har beviljats måste licensinnehavaren omgående skriftligen informera SvFF
om det vid någon tidpunkt inträffar en händelse som kan medföra allvarliga svårigheter
för licensinnehavaren att fullfölja sina ekonomiska planer, och inom 60 dagar måste
licensinnehavaren meddela om byte skett av nyckelpersoner.
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6.

SPORT

6.1

INLEDNING
För fotbollens framtid är det avgörande att det finns ett stort urval av spelare som är
tillräckligt duktiga och motiverade för att bli professionella fotbollsspelare. Därför är
det viktigt att erbjuda en väl utformad och fungerande ungdomsverksamhet för att
attrahera fler och bättre utbildade flickor och pojkar inte enbart som fotbollspelare utan
även som blivande supportrar.
I dessa bestämmelser framhåller SvFF vikten av en god utbildningsverksamhet inom
ungdomsfotbollen och ställer dessutom än högre krav på de föreningar som
kvalificerat sig för deltagande i UEFA:s klubbtävlingar. Detta ligger i linje med
tävlingsbestämmelserna som säger att ett visst antal spelare ska var utbildade i
hemlandet i syfte att säkerställa fotbollens framtid.

6.2

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med detta kriterieområde är:

6.3

•

att föreningar investerar i ungdomsverksamhet av hög kvalitet;

•

att föreningar uppmuntrar till fotbollsutbildning likväl som annan utbildning för sina
ungdomsspelare;

•

att föreningar värnar om hälsa och medicinsk omvårdnad av sina ungdomsspelare
och bedriver utbildning till ungdomsspelarna om anti-dopning.;

•

att föreningar tillämpar Fair Play på och utanför plan (ökad förståelse för domarnas
arbetsområde bland de som berörs av en match d v s spelare, tränare och övriga
funktionärer).

FÖRDELAR FÖR FÖRENINGEN
Den största fördelen som kan uppnås genom att uppnå villkoren i detta avsnitt är att
varje år få fram talangfulla unga fotbollsspelare till föreningens A-lag. Spelarna
anpassar sig vanligtvis snabbare till den spelidé som präglar A-laget då de redan har
tränat med laget, kan lagets taktik och talar samma språk. De saknar visserligen
erfarenhet men trots detta har idag flera föreningar i den europeiska fotbollen lyft fram
sina unga talanger som nu spelar regelbundet i A-lagen. Om dessa spelare har
utbildats i klubben får det även positiva följder för kontakten mellan föreningen och
dess supporters då supportrarna lättare kan identifiera sig med föreningen genom
dess spelare.
I enlighet med FIFA:s transfersystem erhåller en förening som har utbildat spelare upp
till 23 år som övergår till en förening i annat land ekonomisk kompensation.
Föreningen erhåller således en ekonomisk kompensation för att ha investerat i
utbildningen av unga spelare. Olika aktiviteter ska genomföras som syftar till att
förbättra relationen och respekten mellan tränare, funktionärer spelare och domare
och som bygger på Fair Play, såväl på som utanför plan, vilket även kan innebära att
disciplinära böter kan minska.
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6.4

KRITERIER

6.4.1

“A” KRITERIER

Nr.

Nivå

S.01

A

Beskrivning
GODKÄNT UNGDOMSUTVECKLINGSPROGRAM
Den sökande måste ha ett av SvFF godkänt program för sin ungdomsverksamhet.
SvFF måste intyga förekomst en av ungdomsutvecklingsprogrammet, och
utvärdera dess kvalitet.
Utvecklingsprogrammet ska innehålla åtminstone följande områden:
a) Målsättning och policy för att utveckla ungdomsfotbollen;
b) En tydlig organisation för ungdomsfotbollen (organisationsschema,
beslutsfattare, förhållande till övriga sektioner, ungdomslag o s v );
c) Personer som ansvarar för teknisk-, medicinsk- och administrativ
verksamhet och som har tillräckligt god kompetens för uppdraget;
d) Tillgång till anläggningar för träning och match som tillgodoser behovet för
ungdomsverksamheten;
e) Ekonomiska resurser (budget för ungdomsverksamheten, ekonomiskt
stöd från seniorverksamheten, stat och kommun e t c);
f) Fotbollsutbildningsprogram för de olika åldersgrupperna (teknik, taktik,
spelförståelse, fysisk träning o s v);
g) Utbildningsprogram angående: Fotbollens spelregler;
Anti-doping;
Integritet;
Anti-rasism
h) Medicinsk undersökning, stöd och uppföljning av ungdomsspelare
(inklusive sparande av medicinsk dokumentation);
i) Utvärdering av ungdomsverksamheten mot uppsatta mål och metoder för
att ge återkoppling från denna utvärdering;
j) Giltighetstid för ungdomsprogrammet (lägst 3 år och högst 7 år).
Vidare ska det av ungdomsutvecklingsprogrammet framgå det stöd som finns för
annan utbildning av ungdomsspelarna genom att inkludera följande villkor:
a) försäkran om att ungdomsspelarna har möjlighet att gå i den obligatoriska
skolundervisningen i enlighet med vad som föreskrivs i skollagen, och
b) försäkran om att spelare inte hindras från att genomgå annan utbildning som
högskola, yrkesutbildning o s v.

S.02

A

UNGDOMSLAG
Den sökande måste ha åtminstone följande ungdomslag verksamma inom den
egna klubben eller annan juridisk person som ingår i klubbens koncern eller inom
annan förening som den sökande har samarbetsavtal med;
a) minst två lag inom åldern 15 till 21 år;
b) minst ett lag inom åldern 10 till 14 år;
c) minst ett lag under 10 år.
Ungdomslagen (med undantag av lagen under 10 år) måste delta i av SvFF
godkända ungdomstävlingar på nationell, regional eller lokal nivå.
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Nr.

Nivå

Beskrivning

S.03

A

MEDICINSKT OMHÄNDERTAGANDE AV SPELARE
Den sökande föreningen måste anta och tillämpa en policy av vilken framgår att
samtliga spelare som ingår i A-truppen genomgår en årlig medicinsk undersökning
i enlighet med vad som anges i UEFA Medical Regulations.

S.04

A

REGISTRERING AV SPELARE

Den sökande föreningens spelare från 11 år och uppåt måste vara registrerade
hos SvFF i enlighet med vad som framgår av FIFA Regulations on the Status and
Transfer of Players.
S.05

6.4.2
S.06

A

AVTAL MED PROFESSIONELLA SPELARE
Den sökandes professionella spelare måste ha ett skriftligt avtal med föreningen i
enlighet med vad som framgår av FIFA Regulations on the Status and Transfer of
Players.

“B” KRITERIER
B

MEDICINSK UNDERSÖKNING AV UNGDOMSSPELARE
Den sökande föreningen måste fastställa och tillämpa en policy för att säkerställa
att alla spelare över 12 år genomgår en årlig medicinsk kontroll. Denna kan läggas
upp som en förenklad hjärtscreening med hjälp av Riksidrottsförbundets
frågeformulär för riktad hjärtkontroll av idrottare, varefter en läkare kan selektera
vilka som bör genomgå en utökad screening. Alla elitaktiva spelare från 16 år
genomgå hjärtscreening inklusive EKG enligt rekommendation från
Riksidrottsförbundet. Elitspelare i U17-lag och äldre ska genomgå samma
undersökning som A-lagen, d v s i enlighet med UEFA Medical Regulations.

S.07

B

DOMARVERKSAMHET OCH SPELREGLER
Föreningen måste för att detta kriterium ska vara uppfyllt kunna visa att
åtminstone lagkaptenen eller dennes ersättare samt huvudtränaren eller
assisterande tränaren någon gång innan licensprocessen påbörjas har deltagit i
en av SvFF anordnad träff eller annan sammankomst om domarverksamheten.

S.08

B

POLICY FÖR ATT MOTVERKA RASISM OCH ANNAN DISKRIMINERING
Den sökande föreningen ska upprätta och tillämpa en policy för att motverka
rasism och annan diskriminering inom fotbollen, vilken ska överensstämma med
UEFA:s 10-punkts plan enligt definitionen i UEFA Safety and Security
Regulations.

S.09

B

UNGA SPELARES SKYDD OCH VÄLBEFINNANDE (TRÄDER I KRAFT 1 JUNI 2019)

Den sökande föreningen måste fastställa och tillämpa åtgärder enligt aktuella
riktlinjer från UEFA i syfte att skydda och säkerställa unga spelares välbefinnande
och säkerställa att de befinner sig i en trygg miljö när de deltar i verksamheter
som föreningen organiserar.

UEFA Klubblicensbestämmelser, fastställda av FS 14 oktober 2019

21

7.

ANLÄGGNINGSKRITERIER

7.1

INLEDNING
I UEFA:s arenabestämmelser anges de obligatoriska minimikraven för arenor.
Varje arena måste godkännas och klassificeras enligt UEFA:s kravspecifikation.
SvFF ansvarar för att genomföra och tillämpa kategoriseringssystemet vilket kan
ingå som en del i den årliga licensprocessen.
UEFA bistår SvFF i detta arbete genom att dels granska att godkännande- och
kategoriseringsprocessen fungerar väl och dels genom att göra egna besök på
arenor i Sverige.

7.2

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med dessa anläggningskriterier är:

7.3

•

sökande klubb disponerar en godkänd arena för deltagande i UEFA:s
klubbtävlingar som erbjuder publik och media en bekväm, säker och väl
fungerande miljö;

•

sökande klubb disponerar en väl utrustad träningsanläggning så att spelarna
ges goda förutsättningar att utvecklas såväl fysiskt som tekniskt.

FÖRDELAR FÖR FÖRENINGAR
SvFF besiktigar och kategoriserar arenan i en av fyra kvalitetsnivåer. Genom att ta
del av tävlingsföreskrifterna för respektive UEFA klubbtävling kan
licensinnehavaren utläsa för vilka av dessa tävlingar och ifrån vilken omgång i
tävlingen arenan är godkänd att användas för UEFA-matcher.
Besiktningsprotokollet är ett viktigt redskap som utgör grunden för förbättringar av
arenan för att nå en högre kategorisering i framtiden.
Högre standard genom en bättre utrustad arena ger fler affärsmöjligheter och
därmed ökade inkomster till arenaägaren och klubben vilket i sin tur möjliggör
ytterligare investeringar i anläggningen. Slutligen innebär goda publikfaciliteter till
en ökning av publikantalet och därmed ökat stöd till laget i samband med deras
matcher.
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7.4

KRITERIER

7.4.1 “A”- KRITERIER
Nr.

Nivå

I.01

A

Beskrivning
GODKÄND ARENA FÖR UEFA:S KLUBBTÄVLINGAR
Den sökande föreningen måste disponera en godkänd arena för att kunna delta i
UEFA:s klubbtävlingar. Sökande kan antingen:
a) själv äga arenan, eller
b) uppvisa ett skriftligt avtal med arenaägaren som garanterar att klubben
disponerar arenan för sina hemmamatcher i berörd(a) UEFA tävling(ar)
under hela den kommande UEFA-säsongen.
Arenan måste uppfylla alla de minimikrav som anges i UEFA:s Stadium
Infrastructure Regulations, vara kategoriserad lägst som kategori 2 och vara
belägen i Sverige.

I.02

A

TRÄNINGSFÖRHÅLLANDEN - TILLGÄNGLIGHET
Den sökande måste ha tillgång till träningsfaciliteter året runt.
Den sökande kan antingen:
a) äga träningsanläggningen, eller
b) uppvisa ett skriftligt avtal med ägaren till träningsanläggningen enligt vilket
föreningen garanteras tillgång till denna för alla lag i klubben under hela
den innevarande licenssäsongen.

7.4.2 “B” KRITERIUM
Nr.

Nivå

I.03

B

Beskrivning
TRÄNINGSFÖRHÅLLANDEN - GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR
SvFF rekommenderar att minst följande faciliteter finns på anläggningen:
- en fullstor utomhusplan med naturgräs;
- en fullstor konstgräsplan med markvärme;
- en fotbollshall med konstgräs och en spelyta om 70 x 40 meter;
- klubbhus med möjlighet att servera måltider och hålla möten, t.ex. med media;
- tillräckligt antal omklädningsrum per lag inklusive ungdomslagen, samt
- antal rum/lokaler för läkarbehandling, rehabilitering och fysisk träning som
täcker behovet för alla lag, inklusive ungdomslagen.
Den licenssökanden föreningen måste skicka in en skriftlig bekräftelse till
licensgivaren SvFF angående antal träningsplaner och träningsanläggningar
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8.

PERSONAL OCH ADMINISTRATION

8.1

INLEDNING
Numera är en fotbollsförening inte bara en idrottsklubb utan man har även ett brett
kontaktnät utanför idrotten. Medlemmarna, supportrarna, media, sponsorer,
samarbetspartners, kommunen och i vissa fall aktieägare blir alltmer engagerade i
föreningens verksamhet, utveckling och resultat. Av det skälet ökar behovet av att
anlita personer med specialkompetens från olika områden som ekonomi,
marknadsföring, evenemang, media och säkerhet för att bättre tillvarata och motsvara
de förväntningar som ställs på föreningen från olika intressentgrupper som är att
betrakta som föreningens kundkrets.
Fotbollsföreningar verkar redan i en konkurrensutsatt idrottslig miljö men dras också
alltmer in i en konkurrens om ekonomiska resurser och behöver öka sina intäkter på
längre sikt. Fotbollsföreningar behöver söka nya och annorlunda intäktskällor utöver
de traditionella för att bli mer oberoende av intäkter från den idrottsliga verksamheten.
För att uppnå detta behöver föreningar anlita välutbildade personer med erfarenhet
också från andra verksamheter.

8.2

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med detta kapitel är att

8.3

•

den sökande klubben ska skötas på ett professionellt sätt;

•

den sökande klubben ska ha tillgång till välutbildade, kvalificerade och duktiga
specialister med god erfarenhet inom området;

•

spelarna ska tränas av kvalificerade tränare och ha stöd av ett väl fungerande
medicinskt team.

FÖRDELAR FÖR FÖRENINGAR
En professionell, välutbildad och erfaren personal är nyckeln till att en klubb sköts på
ett effektivt och bra sätt. Att vara professionell på alla nivåer innebär inte att klubben
måste anställa endast heltidsarbetande personal.
Graden av professionalism ökar ytterligare om klubben är tydlig med att definiera
kraven för sina funktionärer såsom vilka kärnområden, ansvarsområden, kompetens
var och en har samt att arbetsbeskrivningen för jobbsökande omfattar sådant som
krav på specialutbildning, arbetslivserfarenhet, IT- kunskap, språk, social kompetens
o s v.
Kvalificerade tränare är en förutsättning för en hög fotbollsnivå i klubbens olika lag.
För att uppnå detta mål behöver klubben stöd av SvFF genom att SvFF ansvarar för
att nivån på den nationella tränarutbildningen håller högsta kvalitet.
Experter inom säkerhetsområdet bistår klubbarna med råd och stöd för att se till att
matcharrangemangen kan genomföras säkert och utan störningar.

SvFF:s UEFA-Klubblicensbestämmelser, fastställda av FS 14 oktober 2019

24

8.4

KRITERIER
“A” KRITERIER

8.4.1
Nr.

Nivå

P.01

A

Beskrivning
KANSLILOKALER

Den sökande föreningen måste ha ett kansli från vilket föreningens verksamhet
administreras. För detta syfte måste det finnas en lämplig kontorsyta med
tillräcklig kontorsutrustning inklusive telefon, fax, e-mail och en web/hemsida.
Den sökande föreningen måste ha utsett ett tillräckligt antal för uppdragen
kvalificerad personal för att sköta den löpande verksamheten.
Föreningen måste också se till att kansliet är tillgängligt för kontakter med SvFF
och allmänheten.
P.02

A

KLUBBDIREKTÖR/VD
Den sökande föreningen ska ha en klubbdirektör/VD eller motsvarande med
ansvar för den löpande verksamheten.

P.03

A

EKONOMICHEF
Den sökande föreningen ska utse en ekonomichef som ska ansvara för skötseln
av föreningens ekonomi.
Ekonomichefen ska minst uppfylla en av följande kvalifikationer:
a) civilekonom;
b) godkänd eller auktoriserad revisor, eller
c) ett ekonomichefsdiplom utfärdat av SvFF.

P.04

A

MEDIEANSVARIG
Den sökande föreningen ska utse en kvalificerad person som ansvarar för
mediefrågor.
Medieansvarige ska ha minst en av följande kvalifikationer:
a) journalistexamen;
b) ha ett mediaansvarigdiplom utfärdat av SvFF eller annan erkänd
utbildningsorganisation eller
c) ett “kompetensbevis” godkänt av SvFF, baserat på minst tre års erfarenhet av
mediearbete.

P.05

A

SÄKERHETSANSVARIG
Den sökande ska utse en person med ansvar för säkerhetsarbetet i föreningen.
Denne ska åtminstone ha följande kvalifikationer:
a) utbildad polis eller säkerhetsvakt i enlighet med de villkor som gäller i svensk
lag;
b) ett diplom efter genomgången säkerhetsutbildning genom SvFF/SEF eller
annan erkänd utbildningsorganisation,
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Nr.

Nivå

Beskrivning

P.06

A

M ATCHVÄRDAR
Den sökande föreningen ska ha utsett kvalificerade matchvärdar för att försäkra
sig om god säkerhet vid lagets hemmamatcher.

P.07

A

LÄKARE
I den sökande föreningen ska finnas minst en läkare med ansvar för medicinska
frågor liksom att verka mot dopning och att se till att det finns läkarkompetens
tillgänglig vid lagets matcher och träningar på hemmaplan. Läkaren behöver inte
vara närvarande vid lagets bortamatcher så länge det finns en klar organisation
för omhändertagande av skador på plats.
Läkaren måste vara legitimerad i enlighet med Socialstyrelsens regelverk och
vara registrerad hos SvFF.

.
P.08

A

FYSIOTERAPEUT

Den sökande föreningen ska ha tillsatt minst en sjukgymnast/naprapat med
ansvar för A-lagets spelartrupp vad gäller skadebehandling, massage m.m. i
samband med matcher och träningar.
Sjukgymnasten måste vara legitimerad i enlighet med Socialstyrelsens regelverk
och vara registrerad hos SvFF.
P.09

A

MEDICINSK ANSVARIG FÖR UNGDOMSLAG

Den sökande föreningen måste utse en läkare eller fysioterapeut, som är
legitimerad i enligt med Socialstyrelsens regelverk och vara registrerad hos SvFF,
som är medicinskt ansvarig för ungdomslagen.
P.10

A

HUVUDTRÄNARE
Den sökande ska ha tillsatt en huvudtränare med ansvar för fotbollsverksamheten
i föreningens A-trupp, i synnerhet följande:
a) ta ut laget, lägga upp taktiken och genomföra träningar;
b) genomgång med spelarna och övriga i ledarteamet i omklädningsrummet och
från den tekniska zonen före, under och efter matcherna;
c) delta i de olika medieaktiviteter som specifikt riktar sig till huvudtränaren.
Huvudtränaren ska ha erhållit minst ett av följande alternativ:
a) högsta giltiga UEFA tränarlicens som kan erhållas från SvFF inom ramen för
UEFA Coaching Convention;
b) giltigt utländskt tränardiplom som motsvarar det som krävs för licensen under
a) och som är godkänt av UEFA som sådant eller
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Nr.

Nivå

P.11

A

Beskrivning
ASSISTERANDE TRÄNARE FÖR A-TRUPPEN
Den sökande ska ha utsett en assisterande tränare som biträder huvudtränaren i
alla fotbollsfrågor som rör A-truppen.
Den assisterande tränaren ska ha minst ett av följande alternativ:
a) näst högsta giltiga UEFA tränarlicens som kan erhållas från SvFF inom ramen
för UEFA Coaching Convention;
b) giltigt utländskt tränardiplom som motsvarar det som krävs för licensen under
a) och som är godkänt av UEFA som sådant.

P.12

A

ANSVARIG FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN
Den sökande ska ha utsett en person med ansvar för att den löpande och
fotbollsmässiga utvecklingen är väl tillgodosedd inom ungdomsverksamheten.
Den ansvarige för ungdomsutvecklingen ska:
a) ha åtminstone den näst högsta giltiga tränarlicensen inom SvFF (A-level)
enligt villkoren i UEFA Coaching Convention;
b) giltigt utländskt tränardiplom som motsvarar det som krävs för licensen under
a) och som är godkänt av UEFA som sådant, eller
c) giltig UEFA Elite Youth A tränarlicens utfärdad av SvFF, vilken är godkänd av
UEFA.

P.13

A

TRÄNARE FÖR UNGDOMSLAGEN
Den sökande ska ha utsett åtminstone två för uppdraget kvalificerad
ungdomstränare som uppfyller något av följande.
a) näst högsta giltiga tränarlicensen inom SvFF (A-level) enligt villkoren i
UEFA Coaching Convention;
b) giltigt utländskt tränardiplom som motsvarar det som krävs för licensen
under a) och som är godkänt av UEFA som sådant;
c) giltigt UEFA Elite Youth A tränarlicens utgiven av SvFF och godkänd av
UEFA
a) För ungdomslag P15 - P21 en giltig UEFA A tränarlicens
b) För ungdomslag P10-P14 en giltig UEFA B tränarlicens
c) För ungdomslag P9 och yngre ett SvFF C-diplom
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Nr.
P.14

Nivå
A

Beskrivning
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR TRÄNARUTBILDNING I TILLÄMPLIGA DELAR INOM
UEFA:S COACHING CONVENTION
Den som innehar ett tränardiplom enligt kraven i kriterierna P10 - P.13 ska anses
vara en tränare som enligt tillämpningen av UEFA Coaching Convention har:
a) beviljats en UEFA tränarlicens av SvFF, eller
b) åtminstone påbörjat en sådan erforderlig tränarutbildning. Att endast ha
anmält sig till utbildningen är inte tillräckligt för at uppfylla detta kriterium.
Samtliga tränare som uppfyller kraven på tränarutbildning enlig definitionen i
dessa klubblicensbestämmelser ska vara registrerade hos SvFF.

“B” KRITERIER

8.4.2
Nr.
P.15

Nivå
B

BESKRIVNING
KONTAKTPERSON FÖR SUPPORTRAR
Den sökande föreningen måste utse en person med särskilt ansvar för kontakter
med föreningens supportrar.
Kontaktpersonen måste regelbundet närvara vid möten med föreningens ledning
och samarbeta med föreningens säkerhetsansvarige kring säkerhetsrelaterade
frågor.

P.16

B

ANSVARIG

FÖR
TILLTRÄDE
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

TILL

ARENA

M.M.

FÖR

PERSONER

MED

Den sökande ska utse en person med ansvar för att tillvarata personer med
funktionsnedsättnings intressen i samband med matcher särskilt vad gäller
tillträde till arenan, placering på läktare med tillräckliga servicefunktioner m.m.
Den ansvarige personen ska regelbundet närvara i möten med klubbledningen
och samarbeta kring frågan med övrig berörd personal.

P.17

B

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Rättigheter och skyldigheter för de personer/funktionärer som anges i P.02 - P.13
och P.15 – P.16. ska definieras skriftligt.
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P.18

B

SKYLDIGHET ATT UTSE ERSÄTTARE UNDER LICENSPERIODEN (1/6 - 31/5)
Om en funktion enligt definitionen i P.02 - P.13 och P.15 – P.16 blir vakant under
licensperioden måste licensinnehavaren senast 60 dagar från händelsen, tillse att
funktionen övertas av en person som uppfyller erforderliga kvalifikationer för
respektive uppdrag;
Om en funktion blir vakant till följd av sjukdom eller olycka kan SvFF medge en
förlängning av de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i fråga inte är
tillräckligt återställd för att kunna återgå i tjänst.
Information om såväl uppkommen vakans som tillsättning av uppkommen vakans
måste ges in till SvFF senast 7 dagar efter det att händelsen har inträffat.
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9.

JURIDIK

9.1

INLEDNING
I detta kapitel definieras de juridiska kriterierna som sökande har att uppfylla.

9.2

KRITERIER

9.2.1

“A” KRITERIER

Nr.

Nivå

L.01

A

Beskrivning
BEKRÄFTELSE AVSEENDE DELTAGANDE I UEFA:S KLUBBTÄVLINGAR
Den sökande föreningen måste ge in en juridiskt bindande bekräftelse avseende
följande:
a) föreningen förbinder sig att följa vid varje tid gällande FIFA-, UEFA-, RF-,
SvFF- och SEF stadgar samt rätta sig efter bestämmelser och beslut
utfärdade av dessa organisationer. Föreningen förbinder sig också att
erkänna the Court of Arbitration for Sport´s (CAS) jurisdiktion i enlighet med
vid varje tillfälle gällande UEFA stadgar (f.n. artikel 59 och 63);
b) på nationell nivå förbinda sig att endast delta i av SvFF ordnade eller
godkända tävlingar;
c) på internationell nivå förbinda sig att delta endast i av UEFA eller FIFA
ordnade eller godkända tävlingar (avser inte vänskaps- eller träningsmatcher);
d) omgående informera SvFF om större händelser med konsekvenser för
licensinnehavarens finansiella ställning:
e) att följa SvFF:s UEFA-klubblicensbestämmelser;
f) att följa UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations;
g) att den rapporterande/sökande enheten är tydligt definierad (enligt 10.6.4);
h) att den rapporterande/sökande enheten är ansvarig för alla konsekvenser
som kan uppkomma i en annan enhet som utgör en del av den
rapporterande/sökande och som inte följer villkoren enligt e) och f) ovan;
i) att alla handlingar som ges in är kompletta och korrekta;
j) att föreningen godkänner att berörda personer och myndigheter hos
licensgivaren, UEFA:s licensadministration, the Club Financial Control Panel,
och UEFA:s organs for the Administration of Justice får granska de ingivna
licenshandlingarna samt i fall av överklagan inhämta information från berörda
myndigheter eller organisationer i enlighet med svensk lag eller berörd
organisations regler, och
k) att föreningen godkänner att UEFA har rätt att genomföra kontroller på
nationell nivå i syfte att utvärdera licens- och beslutsprocessen.
Bekräftelsen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare och daterad tidigast
tre månader före slutdatum för ingivande av licensansökan till SvFF.
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Nr.

Nivå

L.02

A

Beskrivning
INFORMATION OM JURIDISK STATUS M.M.

Den sökande föreningen måste ge in en kopia av intyg som anger föreningens
status som ideell förening eller bolag. Detta kan ske genom antingen ett
a) utdrag från Bolagsverket innehållande ovan efterfrågad information om den
sökande som är Idrotts AB (får inte vara utfärdat tidigare än tre månader från
slutdag för insändande till SvFF), eller
b) ett utdrag från SvFF:s register över medlemsföreningar.
Vidare ska följande information ges in till SvFF;
a)
b)
c)
d)
e)

L.03

A

fullständigt juridiskt namn (firma)
säte (adress)
juridisk associationsform
uppgift om person(er) som tecknar föreningens firma
hur firma tecknas; av enskild firmatecknare eller i förening med annan
firmatecknare.

UPPLÅTELSEAVTAL MED IDROTTS AB
Om licenssökande är ett Idrotts AB måste det föreligga ett upplåtelseavtal som har
godkänts av Svenska Fotbollförbundets styrelse i enlighet med Svenska
Fotbollförbundets stadgar § 21 ”Idrottsaktiebolag”;
Utöver du punkter som är gemensamma i UEFA:s klubblicensbestämmelser och
SvFF:s stadgar tillkommer följande innehåll som specifikt avser UEFA:s
klubbtävlingar och licenssystemet:
a)

Om Idrotts AB hamnar på obestånd eller försätts i konkurs återgår rätten att
ansöka om licens för deltagande i UEFA:s klubbtävlingar till den upplåtande
medlemsföreningen. För tydlighetens skull gäller att om licens redan har
beviljats Idrotts AB kan licensen inte överlåtas till den upplåtande
medlemsföreningen utan endast rätten att få ansöka om licens inför
nästkommande säsong;

b)

Idrotts AB ska på begäran av berörd nationellt eller internationellt
beslutsorgan ge in synpunkter, yttrande och/eller skriftlig dokumentation
rörande frågor kring dess fotbollsverksamhet med koppling till deltagandet i
nationella eller internationella tävlingar

Idrotts AB får inte direkt eller indirekt vara ägt av någon part som har ett
betydande inflytande över annat Idrotts AB med rätt att delta på samma nivå i
Svenska Fotbollförbundets seriesystem eller annan av SvFF administrerad tävling.
Det är inte tillåtet att förening/Idrotts AB gör uppgörelser som innebär att det
bestämmande inflytandet över IdrottsAB överförs från förening till annan part.
Upplåtelse ska vid förändring på nytt godkännas av Svenska Fotbollförbundets
styrelse.
Svenska Fotbollförbundet har att fortlöpande kontrollera efterlevnaden av avtalet.
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Nr.

Nivå

L.04

A

Beskrivning
KONCERNSTRUKTUR OCH YTTERST KONTROLLERANDE ENHET
1) Licenssökande måste tillhandahålla licensgivaren information om dess
koncernstruktur på bokslutsdagen som föregår inlämnandet av ansökan till
licensgivaren. Koncernstrukturen ska presenteras i ett organisationsschema,
godkänt av ledningen.
2) Licensgivaren måste informeras av eventuella förändringar som har skett i
koncernstrukturen mellan bokslutsdatum och inlämnande av
organisationsschema till licensgivaren.
3) Dokumentet måste klart identifiera och inkludera information om:
a)
b)
c)
d)

Licenssökanden och, om annan, medlemmen i SvFF;
Dotterbolag till licenssökanden och, om annan, medlemmen i SvFF;
Intressebolag till licenssökande och, om annan, medlemmen i SvFF;
Direkt eller indirekt kontrollerande enheter till licenssökanden upp till
och med den ytterst kontrollerande enheten;
e) Annan part som äger minst 10 % direkt eller indirekt av licenssökanden
eller minst 10 % röstandel;
f) Om det finns någon part som har betydande inflytande över
licenssökanden;
g) Om det finns någon annan fotbollsklubb, utifrån vad som definierats i a) till
f) ovan eller någon nyckelperson som har ägarintresse, rösträtt och/eller
någon annan inblandning eller inflytande på dess finansiella eller operativa
ledning.
Den rapporterande enheten/enheterna, som definieras i 10.6.4 måste klart
identifieras i dokumentet.
4) Om det anses relevant kan licensgivaren av licenssökanden efterfråga
ytterligare information än det som listats ovan (t.ex. information om
dotterbolag och/eller intressebolag till den ytterst kontrollerande enheten
och/eller direkt kontrollerande enheten).
5) Följande information måste tillhandahållas för alla enheter inkluderade i
koncernstrukturen:
a) Den juridiska personens namn;
b) Typ av juridisk person;
c) Information angående huvudsaklig verksamhet för alla enheter och eventuell
fotbollsverksamhet;
d) % ägarandel (om annan röstandel förekommer så ska även denna anges).
För dotterbolag till licenssökande måste även följande information tillhandahållas:
e)
f)
g)
h)

Aktiekapital;
Totala tillgångar;
Totala intäkter;
Totalt eget kapital
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10.1

INLEDNING
De finansiella kriterierna har varit en utmaning att utveckla i UEFA:s
klubblicensbestämmelser. Förbättringarna i denna reviderade version är gjorda för att
nå en väl avvägd och rimlig nivå av minimikrav att uppnå för klubbarna som vill delta i
den europeiska klubbfotbollen och därmed ta del av de möjligheter till exponering och
intäktsmöjligheter som detta internationella spel kan innebära.
De finansiella kriterierna indelas i följande huvudgrupper:
•

historisk finansiell information om klubbens finansiella utfall och finansiella
ställning;

•

finansiell information om klubbens framtidsplaner (budget); och

•

finansiell information under pågående UEFA-säsong efter att licens beviljats

För att underlätta införandet av de finansiella kriterierna bör historisk information även
fortsättningsvis
upprättas
utifrån
gällande
redovisningslagstiftning
och
redovisningsprinciper i Sverige.
Reglerna och principerna för upprättande av årsredovisning skiljer sig mellan olika
länder beroende på skillnader i sociala, ekonomiska och juridiska förutsättningar och
beroende på att det i olika länder förekommer olika användare av den ekonomiska
informationen vilket påverkar redovisningskraven.
De finansiella kriterierna i denna reviderade version av kapitel 10 är framtagna utifrån
visst hänsynstagande till International Financial Reporting Standards (IFRS) och
International Standards on Auditing, Assurance and Related Services. UEFA inser att,
vid detta tillfälle, en total harmonisering av utformningen av upprättandet av
årsredovisningar i Europas fotbollsklubbar inte är praktiskt genomförbart, och
efterfrågar därför inte heller det.
Kommentar:
Den
historiska
finansiella
informationen
ska
upprättas
baserat
på
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd eller IFRS eller IFRS för
små- och medelstora företag, varvid en del information som krävs i dessa
bestämmelser måste redovisas i noter.
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10.2

MÅLSÄTTNING
De finansiella kriterierna syftar tillsammans till;
•
•
•

•
•
•
•
•
•

10.3

att förbättra klubbarnas ekonomiska och finansiella förmåga;
att öka klubbarnas öppenhet och trovärdighet;
att tydliggöra den erforderliga betydelsen av att skydda fordringshavare genom att
säkerställa att klubbar punktligt betalar sina skulder till anställda, skattemyndighet
och andra klubbar;
att förbättra disciplin och rationalitet beträffande hanteringen av klubbarnas
ekonomier;
att uppmuntra klubbarna att klara att driva sin verksamhet på sina egna intäkter;
att uppmuntra ansvarsfullt agerande för den långsiktiga nyttan för fotbollen;
att skydda den långsiktiga livskraften och uthålligheten i europeisk fotboll;
att säkerställa kontinuiteten av det internationella tävlingsspelet under en UEFAsäsong; och
att övervaka att klubbarna tillämpar ” financial fair play” i UEFA:s klubbtävlingar.

NYTTAN
Införandet av de finansiella kriterierna kommer att hjälpa till att nå både kortsiktiga och
långsiktiga förbättringar för såväl klubbar, licensgivande förbund som fotbollsfamiljen i
sin helhet.
För fotbollsfamiljen i sin helhet, ska de finansiella kriterierna hjälpa till:
•
•
•
•
•

att säkerställa UEFA:s klubbtävlingars kontinuitet och integritet;
att öka öppenheten och trovärdigheten beträffande klubbarnas finansiella
aktiviteter och därigenom även den Europeiska fotbollen generellt;
att förbättra förtroendet för att fotbollsindustrin bedrivs på ett redligt sätt;
att skapa en attraktivare marknad för sportens kommersiella partners och
investerare; och
att säkerställa grunden för rent spel; eftersom tävlingsspelet inte bara handlar om
vad som händer ute på planen under matcherna.

10.4

ÖVERSIKTLIGT ANGÅENDE DET FINANSIELLA KAPITLET

10.4.1

MÅLUPPFYLLELSE
Införandet av den finansiella delen av UEFA-klubblicenssystemet och uppfyllandet av
kriterierna syftar till att nå målsättningen i 10.2 ovan.
För varje kriterium måste varje licensansökare skicka viss förutbestämd finansiell
information. God redovisningssed och/eller lagstadgade krav innebär att mycket av
informationen ändå ska tas fram av den licenssökande.
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Någon form av bedömning av den finansiella informationen måste genomföras av en
oberoende revisor och/eller licensgivaren SvFF.
Det finns två olika typer av bedömningar som en oberoende revisor kan göra:
a)

Revision;

b)

Granskning enligt särskild överenskommelse

Diagram – Skillnaderna mellan revision och granskning enligt särskild överenskommelse

Typ av tjänst

Nivå av försäkran
som
revisorsarbetet
kan uppnå

Rapport som avges

REVISION

GRANSKNING ENLIGT
SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE

RIMLIG FÖRSÄKRAN

INGEN FÖRSÄKRAN

POSITIV FÖRSÄKRAN
ANGÅENDE
PÅSTÅENDEN

SAKLIGA IAKTTAGELSER
AV FÖRHÅLLANDEN

Nivå av försäkran
Försäkran visar hur nöjd revisorn är angående tillförlitlighet av påståenden som görs
av en part för en annan parts användning.
För att kunna ge en sådan försäkran bedömer revisorn det samlade material som blir
resultatet av genomfört arbete och uttrycker en slutsats. Graden av uppnådd nöjdhet
och därmed nivå av försäkran som kan ges bestäms av genomfört arbete och
resultatet av dessa.
I ett revisionsuppdrag ger revisorn en rimlig, men ej absolut, nivå av försäkran att
informationen som revisionen avser inte innehåller större felaktigheter. Målet med en
rimlig försäkran är att minska risken för felaktigheter till en acceptabelt låg nivå, vid en
positivt uttryckt försäkran i revisorns slutsats.
Vid en granskning enligt särskild överenskommelse upprättar revisorn endast en
rapport angående faktiska iakttagelser, varvid ingen försäkran ges. Istället bedömer
rapportens användare/mottagare själv de rapporterade iakttagelserna och drar själv
sina slutsatser utifrån revisorns utförda arbete.

Revision
Målet med en revision är att göra det möjligt för en revisor att uttrycka en uppfattning
om de aktuella finansiella rapporterna är upprättade, i allt väsentligt, i enlighet med
aktuellt regelverk för finansiell rapportering. Frasen som används för att uttrycka
revisorns uppfattning är “ger en rättvisande bild”. Ett sådant mål gäller för revisionen
av finansiell eller annan information med anledning av aktuella kriterier.
Som underlag för revisorns uttryckande av en uppfattning gör revisorn kontroller och
testar genomfört arbete så att denna kan få tillräcklig och relevant underlag för att
kunna dra slutsatser utifrån vilka en uppfattning kan uttryckas.
Även om revisorns uttryckta uppfattning ökar de finansiella rapporternas trovärdighet
kan användaren inte anta att det uttrycker något om framtiden eller ledningens
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förmåga att bedriva verksamheten effektivt. En revision är heller inte någon garanti för
att den finansiella rapporteringen inte innehåller några större felaktigheter. En absolut
försäkran vid revision är aldrig uppnåbar beroende av oundvikliga tillämpningar där
det krävs bedömningar, hur kontroller gjorts, de inneboende begränsningar som finns i
alla redovisnings- och internkontrollsystem samt det faktum att den största delen av
tillgängliga bevis till sin natur snarare är övertygande än bindande.

Granskning enligt särskild överenskommelse
Vid ett uppdrag att genomföra en granskning enligt särskild överenskommelse anlitas
revisorn för att genomföra arbete av revisionskaraktär vilket revisorn, den reviderade
och eventuell tredje part har överenskommit, och rapportera faktiska iakttagelser.
Mottagaren av rapporten måste själv dra sina egna slutsatser utifrån revisorns rapport.
Revisorns rapport är begränsat tillgänglig till de parter som överenskommit det
genomförda arbetet, eftersom andra, omedvetna om detta överenskomna arbete för
granskning, kan misstolka resultatet.
Rapporter som inte innebär någon försäkran måste hanteras försiktigt, för att undvika
att användare tror att det är en rapport som innehåller försäkran. Därför ska
hänvisningar till ISA:s, ISRE:s, “revision/audit” eller “översiktlig granskning/review”,
undvikas.
Svenska Fotbollförbundets skyldigheter
När det är aktuellt, ska licensgivaren läsa och ta hänsyn till innehållet i revisorns
rapport samt ta ställning till om varje kriterium är uppnått och vilken eventuell
ytterligare information som krävs. För vissa kriterier ska licensgivaren genomföra
utvärderingsarbetet istället för, eller utöver, det av revisorn genomförda arbetet. Vid
beslutsfattandet uppmanas licensgivaren av UEFA att tillämpa sunt förnuft (“common
sense, cum grano salis”), speciellt vid hänsynstagandet till smärre avvikelser från
minimikraven.
SVFF:s UEFA klubblicensprocess
Rapporteringsperioderna för klubblicensprocessen definieras enligt följande;
a) Rapporteringsperioden som slutar det kalenderår som UEFA-klubbtävlingen
påbörjas (härefter rapporteringsperiod T).
b) Rapporteringsperioden som slutar kalenderåret innan UEFA klubbtävlingarna
påbörjas (härefter rapporteringsperiod T-1).
De finansiella kriterierna i SvFF:s UEFA klubblicensprocess kan sammanfattas enligt
följande (inklusive datum).
1.

Distribution av handlingar avseende finansiell licensieringsdokumentation från
SvFF:s licensadministration till licenssökande.
(15 november T-1)

2.

Inlämnande av den finansiella licensieringsdokumentationen av licenssökande till
SvFF:s licensieringsadministration
(31 mars T)
Licenssökande ska lämna in följande dokumentation till licensadministrationen:
I enlighet med kriterium F.01, reviderad årsredovisning (inklusive all information
som krävs för att uppnå informationskraven i detta kriterium i dessa
bestämmelser) per det föreskrivna datumet 31 december (T-1) året före sista dag
för inlämningen av ansökan från licenssökande den 31 mars (T).
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I enlighet med kriterium F.02 ska licenssökanden på sin hemsida senast den 31
mars (T) publicera finansiell information i form av den av senaste årsmötet
fastställda årsredovisningen samt om det inte framgår av årsredovisningen det
senaste årets betalningar till agenter/representanter.
I enlighet med kriterium F.03, en spelarövergångstabell per 31 december (T-1).
I enlighet med kriterium F.04, personaltabell per 31 december (T-1).
I enlighet med kriterium F.05, tabell över sociala avgifter och skatter inklusive
dokument som visar eventuella förfallna skulder per 31 december (T-1), till
skattemyndighet.
I enlighet med kriterium F.08, framtida finansiell information (budget) som täcker
perioden 1 januari (T) till 30 juni (T+1). Budgeten behöver endast lämnas in om
licenssökanden har utlöst varningsindikator 1 och/eller 2, för att visa att det inte
finns risk att licenssökanden inte kan fortsätta driften fram till säsongen som
licens sökes för är slut.
I enlighet med kriterium F.07, om eget kapital är negativt 31 december (T-1), ska
en handlingsplan inlämnas för hur det negativa egna kapitalet ska återställas till
noll eller positivt vid slutet av år T.
3.

Utvärderingen av den finansiella informationen vid SvFF:s licensadministration
(1 april – 30 maj T)
Denna utvärdering inkluderar utvärderingen av det skriftliga uttalandet från
klubbledningen nedan, och inkluderar också eventuella krav på ytterligare
information från licenssökande.

4.

Inlämnande av skriftligt uttalande från klubbledningen till licensadministrationen
(Omkring den18 april T)
Detta måste lämnas in inom sju dagar innan perioden startar under vilken
licensbeslut ska fattas av beslutsfattande organ. I enlighet med F.06, ska
licenssökande till licensadministrationen inlämna ett skriftligt uttalande som anger
eventuella händelser eller förutsättningar av större ekonomisk betydelse och som
kan ha negativ inverkan på licenssökandes finansiella ställning, efter datum för
årsredovisning.
Det exakta datumet kommer
licensieringsprocessen.

att

kommuniceras

årligen

i

början

av

5.

Licensbeslut i Licensnämnden (ca.10 maj T)

6.

Licensbeslut i Appellationsnämnden (endast om licensbeslut i Licensnämnden
överklagats)
(30 maj T)

7.

Information angående licensbeslut från SvFF:s
licenssökande och till UEFA.
(31 maj T)

licensadministration

till
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10.4.2

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
Beträffande historisk finansiell information sammanfattas sambanden mellan målen,
de finansiella kriterierna, informationen som krävs och utvärderingsarbetet i följande
diagram. Kriterierna som utgår från historisk information återfinns var och ett för sig i
10.5 till 10.12.
Diagram I: Översikt över UEFA klubblicenssystemet utifrån delen historisk finansiell information

MÅL
Ekonomisk &
finansiell förmåga

Öppenhet &
trovärdighet

Skydd av
långivare

Kontinuitet i det
internationella
tävlingsspelet

Finansiellt rent spel

KRITERIER - HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
F.01 Årsredovisning

F.02
Publicering av
finansiell
information

– reviderad

Årsredovisning enligt
ÅRL eller
IFRS

Tilläggsinformation enligt
UEFA-krav

F.03 Inga
förfallna
skulder till
fotbollsklubbar
från spelarövergångar

F.04 Inga
förfallna
skulder
till
anställda.

F.05 Inga
förfallna
skulder till
skattemyndighet.

F.06 Skriftligt
uttalande
från klubbledning före
licensbeslut.

F.07 Ej
negativt
eget
kapital

INFORMATION SOM KRÄVS (Upprättad av licenssökande)
Årsredovis
ning med
tilläggsinfo
rmation

Finansiell
Information
på
hemsidan

Spelarövergångstabell

Detaljer
angående
skulder till
anställda och
skattemyndighet

UTVÄRDERINGSARBETE
(Oberoende revisor)
Revision

Granskning
enligt
överenskommelse

Skriftligt
uttalande från
klubb-ledningen

Om nödvändigt en
handlingsplan för
eget kapital

UTVÄRDERINGSARBETE
(Licensgivare)
särskild

Arbetsrutiner och -metoder

LICENSNÄMNDENS BESLUT
Arbetsrutiner och
-metoder

Tystnadsplikt

Information
om beslut.
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10.4.3

FRAMTIDA FINANSIELL INFORMATION OCH INFORMATION OM EFTERFÖLJANDE HÄNDELSER
Beträffande framtida finansiell information och information om efterföljande händelser,
kan sambanden mellan målen, de finansiella kriterierna, indikatorerna, information
som krävs och utvärderingsarbetet sammanfattas enligt följande diagram. Kriterierna
angående framtida finansiell information återfinns i 10.13
Kontrollkraven för
licensinnehavare angående information om efterföljande händelser (efter licensbeslut)
återfinns i SvFF:s UEFA Financial Fair Play-bestämmelser.
Diagram II: Översikt över UEFA:s Klubblicenssystem utifrån krav på framtida finansiell
information.

MÅL
Ekonomisk &
finansiell
förmåga

Öppenhet &
trovärdighet

Skydd av
långivare

Kontinuitet i det
internationella
tävlingsspelet

Finansiellt rent
spel

INDIKATORER
IND 01; Årsredovisningen;
Särskild upplysning eller
reservation angående klubbens
fortlevnad (going concern)

Interimsbokslut: (Ej
tillämpbart i Sverige p g a
säsongen)

IND 02; Årsredovisningen:
Försämring av det egna kapitalet
så att det är negativt

KRITERIA – FRAMTIDA FINANSIELL INFORMATION
F.08 Framtida finansiell information om licenssökanden utlöser IND 1 och/eller 2

INFORMATION SOM KRÄVS (Upprättade av licenssökande)
Resultatbudget, kassaflödesbudget och förklarande noter.

UTVÄRDERINGSARBETE
(Licensgivare)
Arbetsrutiner och -metoder (mer detaljerat om
indikator utlösts)

LICENSGIVARES BESLUT
Arbetsrutiner och –metoder

Tystnadsplikt

Information om beslut
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10.4.4

TYSTNADSPLIKT OCH INFORMATION OM BESLUT

Ledningen för licenssökande vill känna sig tillfreds med att den information de lämnar
till licensgivaren (eller organ inom UEFA Klubblicenssystemet) hanteras på ett lämpligt
sätt.
I de svenska licensieringsrutinerna ska licensgivaren SvFF följa ett regelverk för
hantering av UEFA:s klubblicenssystem som också innehåller en processbeskrivning
där det anges vilka olika steg som licensgivaren måste följa.
Alla personer som verkar inom UEFA:s klubblicenssystem måste underteckna en
försäkran om tystnadsplikt angående all information som erhålles från licenssökande.
(Se 3.2.1.3 och 3.2.3.4 samt 3.2.6.4)
Härigenom bör ledningarna för de licenssökande klubbarna känna sig tillfreds med att
ändamålsenliga arbetsrutiner och metoder finns för hantering av konfidentiell finansiell
information, och för hur information om licensbeslut sker av licensgivare (eller andra
organ som verkar inom UEFA:s klubblicenssystem).
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10.5

KRITERIER: HISTORSK FINANSIELL INFORMATION
Licensgivaren SvFF måste försäkra sig om att följande kriterier är uppfyllda.

Nr

Nivå

Beskrivning

F.01

A

Årsredovisning – reviderad
Oavsett den licenssökandes juridiska struktur ska årsredovisning upprättas
baserad på IFRS eller Årsredovisningslagen, och vara reviderad av auktoriserad
eller godkänd revisor.
Årsredovisningen ska uppnå de minimikrav angående informationsinnehåll och
redovisningsprinciper
som
definieras
i
dessa
bestämmelser.
(Se kapitel 10.6).

F.02

A

Publicering av finansiell information
Licenssökande måste senast den 31 mars publicera på sin hemsida;
•

senaste av revisorer granskade årsredovisning, som utvärderas av
licensgivaren.

•

totalt belopp utbetalt till agenter/förmedlare under senaste
räkenskapsåret, om detta inte framgår av den publicerade
årsredovisningen.

(Se kapitel 10.7)
F.03

A

Inga förfallna skulder till andra fotbollsklubbar avseende spelarövergångar
Licenssökande måste bevisa att det inte finns några förfallna skulder till andra
fotbollsklubbar som härrör sig från spelarövergångar tidigare eller per 31
december (T-1) året före säsongen som ska licensieras, och om detta finns att
dessa har reglerats senast den följande 31 mars (T), antingen genom
överenskommen senare betalning eller att dessa är föremål för en icke
uppenbart ogrundad tvist vilken överlämnats till beslutsmässigt organ för
tvistlösning.
(Se kapitel 10.8)

F.04

A

Inga förfallna skulder till anställda
Licenssökande måste bevisa att det, utifrån avtal och förpliktelser till anställda,
ej finns några förfallna skulder till anställda per 31 december (T-1) året före
säsongen som ska licensieras, och om detta finns att dessa har reglerats senast
den följande 31 mars (T), antingen genom överenskommen senare betalning
eller att dessa är föremål för en icke uppenbart ogrundad tvist vilken överlämnats
till beslutsmässigt organ för tvistlösning.
(Se kapitel 10.9)

F.05

A

Inga förfallna skulder till skattemyndighet
Licenssökande måste bevisa att det, utifrån avtal och förpliktelser till anställda,
ej finns några förfallna skulder till skattemyndighet per 31 december (T-1) året
före säsongen som ska licensieras, och om detta finns att dessa har reglerats
senast den följande 31 mars (T), antingen genom överenskommen senare
betalning eller att dessa är föremål för en icke uppenbart ogrundad tvist vilken
överlämnats till beslutsmässigt organ för tvistlösning.
(Se kapitel 10.10)
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Nr

Nivå

Beskrivning

F.06

A

Skriftligt uttalande från klubbledningen före licensbeslut
Inom sju dagar före Licensnämndens första möte som behandlar de finansiella
kriterierna i licensansökan ska licenssökandens klubbledning lämna ett skriftligt
uttalande till licensgivaren SvFF.
Det skriftliga uttalandet ska klargöra om/eller om inte någon händelse eller
någon förutsättning av stor ekonomisk betydelse har hänt, som på ett negativt
sätt kan påverka licenssökandens finansiella ställning efter den senaste
balansdagen den 31 december (T-1) i den senaste inlämnade reviderade
årsredovisningen. (Se kapitel 10.11)
Kommentar: Exakt datum för när det skriftliga uttalandet från klubbledningen ska
göras och vara inlämnat till licensgivaren SvFF informeras om årligen av
licensgivaren SvFF i början av licensieringsprocessen.

F.07

A

Eget kapital måste vara positivt eller noll
Licenssökandens egna kapital får inte vara negativt per årsbokslutsdatum den
31 december (T-1) året före det år då licens prövas. Om det är negativt måste
licenssökande upprätta en handlingsplan för hur man ska eliminera det negativa
egna kapitalet till innevarande års slut. Denna handlingsplan måste vara
godkänd av licensgivaren SvFF. Det egna kapitalet måste vara positivt eller noll
följande bokslutsdatum den 31 december (T-1) innevarande år. (Se kapitel
10.12)
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10.6

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIG FINANSIELL RAPPORTERING

10.6.1

KRITERIET

Nr.

Nivå

Beskrivning

F.01

A

Årsredovisning – reviderad
Oavsett den licenssökandes juridiska struktur ska årsredovisning upprättas
baserad på IFRS eller Årsredovisningslagen, och vara reviderad av auktoriserad
eller godkänd revisor.
Årsredovisningen ska uppnå de minimikrav angående informationsinnehåll och
redovisningsprinciper som definieras i dessa bestämmelser.
(Se kapitel 10.6).

10.6.2

SYFTET MED KRITERIET
Årsredovisningen är ett strukturerat sätt att visa den finansiella ställningen och de
finansiella prestationerna för en enhet. Årsredovisningen visar också resultatet av
ledningens förvaltning av de resurser som de haft till sitt förfogande.
Den historiska informationen kan också hjälpa användare av denna att förutse
enhetens kassaflöden, i synnerhet hur de utvecklas över tiden och med vilken
säkerhet de kan förutses.
Att upprätta en informativ årsredovisning kan vara en hjälp att förbättra den
ekonomiska och finansiella förmågan i en klubb. Innehållet i en årsredovisning ger
viss nivå av öppenhet angående klubbarnas finansiella transaktioner.
Eftersom antagandet om fortsatt drift av verksamhet (going concern) – vilket betyder
att licenssökanden kommer att fortsätta sin verksamhet den närmsta framtiden, det
förutsätts att den licenssökande varken har intentionen eller kan bli tvingade att
likvidera eller avveckla verksamheten - är fundamentalt vid upprättandet av
årsredovisningar har klubbledningen ett ansvar att bedöma licenssökandens förmåga
att fortsätta verksamheten. Revisorns ansvar är i sin tur att bedöma korrektheten av
antagandet om fortsatt drift av verksamhet vid upprättandet av årsredovisningen, och
bedöma om det finns större osäkerheter angående licenssökandens förmåga att
fortsätta driften av verksamheten.
Även om det inte finns något angivet om osäkerhet angående fortsatt drift av
verksamhet är detta inte någon garanti för att licenssökande kommer att kunna
fortsätta bedriva verksamheten men denna bedömning kan hjälpa till att säkerställa
klubbarnas finansiella ställning, och därmed tävlingsspelets kontinuitet.
För att underlätta införandet av de finansiella kriterierna, kan historisk information
lämpligen även fortsättningsvis upprättas utifrån Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd inklusive regler avseende K3-regelverket eller
utifrån International Financial Reporting Standard (IFRS). Oavsett om
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd eller IFRS används
kräver de finansiella kriterierna att en viss angiven miniminivå av historisk finansiell
information redovisas och rapporteras till licensgivaren. En del av den begärda
informationen måste redovisas i noter i årsredovisningen, utöver vad
Årsredovisningslagen föreskriver.
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Kommentar
Eftersom en reviderad årsredovisning enligt ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna
råd inklusive regler avseende K3-regelverket eller IFRS inte uppfyller de minimikrav
beträffande information och redovisningsprinciper som definieras i dessa
bestämmelser måste en del information presenteras i noter i årsredovisningen och
revideras av godkänd eller auktoriserad revisor vid revision av hela årsredovisningen.
10.6.3

RAPPORTERINGSPERIOD
Licenssökande måste lämna in reviderad årsredovisning (inklusive en del information i
noter som krävs i dessa bestämmelser) per bokslutsdatum den 31 december året före
tidpunkten för inlämnade av licensansökan till licensgivaren och före tidpunkten för
inlämnandet av listan över licensierade klubbar. Bokslutsdatum den 31 december är
föreskrivet i SvFF:s Tävlingsbestämmelser.
Årsredovisningen måste vara reviderad av en oberoende revisor, definierad i 10.6.5
”Fastställande av revisorer”.
Revisionsberättelsen måste lämnas till SvFF tillsammans med årsredovisningen, för
att användas i licensieringsprocessen.

10.6.4

INFORMATION SOM SKA UPPRÄTTAS AV LICENSSÖKANDE
INLEDNING
Finansiella rapporter enligt definitionen i detta avsnitt, måste grunda sig på de
redovisningsstandarder som krävs av svensk lag, den svenska Årsredovisningslagen
och allmänna råd från Bokföringsnämnden inklusive regler avseende K3-regelverket
eller IFRS eller IFRS för små och medelstora företag - oberoende av den
licenssökandes juridiska struktur.
De finansiella rapporterna måste vara utformade enligt antagandet att verksamheten
är ”going-concern”, vilket innebär att verksamheten antas komma att fortsätta
bedrivas under överskådlig framtid. Det antas att licenssökanden varken varit eller är
försatt i, eller ansökt om konkurs eller företagsrekonstruktion eller har för avsikt att
upphöra med sin verksamhet.
Den tillämpade redovisningen, vilken är grund för upprättandet av årsredovisningen,
ska innehålla vissa grundläggande principer:
• Rättvisande bild och överensstämmelse med svensk redovisningspraxis;
• Konsistent presentation;
• Bokföringsmässiga redovisningsprinciper;
• Varje större grupp av poster ska redovisas separat i årsredovisningen; och
• Tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader, ska inte kvittas om inte det
krävs eller är tillåtet enligt svensk redovisningspraxis.
Årsredovisningen måste godkännas av styrelsen och detta ska visas genom
underskrifter av styrelsen för den rapporterande enheten.
Den finansiella informationen, som ska täcka informationskraven nedan, ska
redovisas såväl per juridisk person som kombinerat med samma informationsinnehåll
som om licenssökanden var en enda juridisk person.
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Om licenssökanden äger dotterbolag ska koncernredovisning upprättas enligt samma
tillämpliga principer och med samma informationsinnehåll som om licenssökande var
en enda juridisk person.
Om licenssökanden är ett s k IdrottsAB, måste licenssökanden till licensgivaren SvFF
lämna finansiell information avseende såväl IdrottsAB som den registrerade
medlemmen i form av såväl koncernredovisning som årsredovisning för varje juridisk
person.
Koncernredovisning är årsredovisning för en koncern i vilken tillgångar, skulder, eget
kapital, intäkter, kostnader och kassaflöden för moderföretag och dess dotterföretag
redovisas sammantaget som om de var en enda enhet.
Kombinerade årsredovisningar är årsredovisningar som innehåller information från två
eller flera juridiska personer utan information om den juridiska person som kontrollerar
den.
Om licenssökanden är kontrollerad av en moderförening/företag, som har inkluderats i
den sökande enheten, måste koncernredovisning upprättas.
Det är licensgivaren SvFF:s ansvar att definiera licenssökande/licensinnehavare enligt
SvFF:s stadgar och bestämmelser och i överensstämmelse med svensk lag. Det är
licenssökandens ansvar att avgöra vilken enhet (eller kombinationer av enheter) som
den finansiella informationen ska avse för att ge den finansiella information som
krävs. Licensgivaren SvFF måste i sin tur utvärdera om, med hänsyn till varje
licenssökandens situation, den valda enheten (eller kombinationen av enheter) som
rapporteras är rättvisande i UEFA:s klubblicensieringssyfte.
KONCERNSTRUKTUR OCH YTTERST KONTROLLERANDE ENHET
Licenssökande ska tillsammans med årsredovisningen (i de fall detta är tillämpligt)
visa den av ledningen godkända koncernstrukturen som ett organisationsschema.
Denna översikt måste inkludera information om varje dotterbolag och intressebolag
från lägsta nivå i koncernen upp till och med den ytterst kontrollerande enheten i
koncernen, eventuella andra enheter som har kontroll över licenssökande eller dess
koncernbolag eller annan part som äger minst 10 % direkt eller indirekt av
licenssökanden, samt tydliggöra vilken juridisk enhet som är licenssökande.
Av översikten ska det klart framgå dels vilken juridisk person som är medlem i SvFF
samt dels för varje dotterbolag till den licenssökande juridiska personen följande
(jämför L.04);
a)

den juridiska personens namn

b)

typ av juridisk person

c)

information angående huvudsaklig verksamhet för alla enheter och eventuell
fotbollsverksamhet

d)

% ägarandel (om annan röstandel förekommer så ska även denna anges)

e)

aktiekapital

f)

totala tillgångar

g)

totala intäkter

h)

totalt eget kapital

Det är god redovisningssed att ange ovanstående information för varje juridisk person
i en koncern och att eventuella ändringar i koncernstrukturen omgående informeras
om till licensgivaren SvFF.
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Licensgivaren SvFF kan av licenssökanden/licensinnehavaren begära ytterligare
information än ovan (t ex angående dotterbolag, intressebolag eller vilken juridisk
person som har den yttersta kontrollen över licenssökande/licensinnehavare).
RAPPORTERANDE ENHET/ENHETER
Det rapporterande måste inkludera;
a)

licenssökanden och, om tillämpbart, medlemmen i SvFF;

b)

dotterbolag till licenssökanden och medlemmen i SvFF;

c)

andra juridiska enheter, som ingår i koncernredovisningen, som redovisar intäkter
och/eller utför tjänster och/eller redovisar kostnader avseende fotbollsaktiviteter
definierat nedan;

d)

andra juridiska enheter som ingår i andra juridiska enheter som redovisar intäkter
och/eller kostnader avseende fotbollsaktiviteter definierat nedan;

Fotbollsaktiviteter inkluderar:
a)

betalningar till anställda/arvoderade (inklusive men inte begränsat till anställda
definierat enligt F04) enligt avtal eller andra förpliktelser;

b)

enheter som förvärvar eller försäljer spelarrättigheter;

c)

biljetter;

d)

sponsring och reklam;

e)

sändningsrättigheter;

f)

souvenirer och hospitality;

g)

klubbverksamhet (administration, matchdag aktiviteter och resor);

h)

finansiering (inkl säkerheter och pantsättningar på licenssökandens tillgångar);

i)

användande och drift av arena och träningsanläggning; och

j)

damfotbollsverksamhet

k)

ungdomsverksamhet

En enhet (t.ex. dotterföretag) kan bara exkluderas i rapporteringen om
i)

verksamheten är helt orelaterad till fotbollsverksamhet, definierat i a-k ovan,
och/eller fotbollsklubbens lokalisering, tillgångar eller varumärke; eller

ii)

Verksamheten är obetydlig jämfört med alla övriga enheter som bildar grund för
rapporteringen och det ingår ingen fotbollsverksamhet, definierat enligt a-b ovan;
eller

iii) Fotbollsverksamheten ingår redan i årsredovisningen för någon av enheterna
som ingår i det rapporterade.
Den licenssökande måste skicka en behörig signerad deklaration;
a)

att alla intäkter och kostnader relaterat till fotbollsverksamhet i a-k ovan finns med
i den rapporterande enheten och i detalj förklara om så inte skulle vara fallet; och

b)

om någon juridisk enhet i koncernen inte ingår i den rapporterade enheten,
förklara varför enheten exkluderats enligt i-iii ovan.
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Om licenssökanden kontrolleras av ett moderföretag, vilket i sin tur kontrolleras av ett
annat moderföretag eller vilket kontrollerar andra dotterbolag eller utöver betydande
inflytande över andra intressebolag, ska transaktioner med licenssökandens
moderföretag eller licenssökandens transaktioner med ett sådant moderföretags
moderföretag eller dotterbolag eller intressebolag visas i not till årsredovisningen, för
att uppmärksamma möjligheten att den finansiella ställningen och resultatet kan ha
påverkats av förekomsten av närstående företag genom transaktioner och i
balansräkningen befintliga mellanhavanden mellan licenssökanden och sådana
företag.
ÅRSREDOVISNING
Licenssökande måste upprätta årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd inklusive regler avseende K3-regelverket eller
IFRS.
I UEFA klubblicenssyfte måste den reviderade årsredovisningen bestå av följande:
a)
Balansräkning;
b)
Resultaträkning;
c)
Kassaflödesanalys; (vilket kan vara tilläggsinformation till vad som krävs enligt
Årsredovisningslagen)
d)
Noter, innehållande en sammanfattning av viktigare redovisningsregler och
andra förklarande noter, och
e)
Förvaltningsberättelse
Varje post i årsredovisningen ska vara tydligt definierad. Dessutom ska följande
information visas på ett framträdande sätt, och upprepas när så är lämpligt för att få
en god förståelse av den presenterade informationen;
a)
namn (och juridisk form), hemort och adress för rapporterande
enhet/enheter samt eventuella ändringar av detta från föregående år;
b)
om den finansiella informationen täcker endast en enhet som är
licenssökande eller om den täcker en koncern eller andra kombinationer av
juridiska personer med beskrivning av strukturen och sammansättningen av
sådan eventuell koncern eller kombination;
c)
bokslutsdatum och perioden som den finansiella informationen täcker (både
för aktuell information och jämförande information); och
d)
redovisningsvaluta.
Årsredovisningen ska vara undertecknad av hela styrelsen och högste tjänsteman.
MINIMIKRAV FÖR ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL
Oavsett kraven enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
inklusive regler avseende K3-regelverket kräver de finansiella kriterierna att
licenssökande lämnar viss specificerad historisk information till SvFF. Dessa
bestämmelser anger de minimikrav som årsredovisningen ska innehålla.
Endast redovisningsregler för spelarredovisning återges i dessa bestämmelser
specifikt, då övriga redovisningsregler återfinns i Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd, inklusive regler avseende K3-regelverket och/eller
IFRS.
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Den reviderade årsredovisningen måste uppfylla minimikraven för innehåll och
redovisning sammanfattad i 10.6.4 nedan, annars måste tilläggsinformation upprättas
för att uppfylla minimikraven.
BALANSRÄKNING

Minimikraven för innehållet i balansräkningen vid årsredovisningen är enligt nedan
(med jämförande siffror från föregående år).
Omsättningstillgångar
i)
Kassa och bank;
ii)
Kortfristiga fordringar spelarövergångar;
iii)
Kortfristiga fordringar koncernbolag och övriga närstående(3);
iv)
Övriga kortfristiga fordringar;
v)
Kortfristiga skattefordringar;
vi)
Lager;
vii)
Övriga omsättningstillgångar;
Anläggningstillgångar
viii)
Materiella anläggningstillgångar(1);
ix)
Immateriella anläggningstillgångar – spelare(1);
x)
Immateriella anlläggningstillgångar - övriga(1);
xi)
Finansiella anläggningstillgångar(2);
xii)
Långfristiga fordringar spelarövergångar;
xiii)
Långfristiga fordringar koncernbolag och övriga närstående;
xiv)
Långfristiga skattefordringar;
xv)
Övriga långfristiga fordringar;
xvi)
Övriga anläggningstillgångar
Kortfristiga skulder
xvii) Checkräkningskrediter;
xviii) Banklån och andra lån;
xix)
Kortfristiga skulder koncernbolag och andra närstående(3);
xx)
Kortfristiga skulder spelarövergångar;
xxi)
Kortfristiga skulder till anställda;
xxii) Kortfristiga skulder till Skatteverket;
xxiii) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter;
xxiv) Andra skatteskulder;
xxv) Övriga leverantörsskulder;
xxvi) Kortfristig del av avsättningar(4);
xxvii) Kortfristiga skulder - övriga
Långfristiga skulder
xxviii) Banklån och andra lån;
xxix) Långfristiga skulder koncernbolag och andra närstående;
xxx) Långfristiga skulder – spelartransfers;
xxxi) Långfristiga skulder till anställda;
xxxii) Långfristiga skulder – Skatteverket;
xxxiii) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter;
xxxiv) Övriga långfristiga skatteskulder;
xxxv) Långfristig del av avsättningar(4);
xxxvi) Övriga långfristiga skulder
Nettotillgångar/nettoskulder
xxxvii) Nettotillgångar/nettoskulder(5);
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Eget kapital
xxxviii) Emitterat kapital
xxxix) Balanserat resultat
xl)
Andra reserver (6)

Licenssökande ledningen bör ta ställning till om posterna på raderna (i) till (xl) bäst
redovisas i balansräkningen och övrig information (beskriven nedan) i noter.
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd inklusive regler
avseende K3-regelverket eller IFRS måste tillämpas vid upprättandet av en
årsredovisning, där en del information som krävs i detta kriterium kan lämnas i noter
till årsredovisningen, särskilt då indelningen ovan inte helt överensstämmer med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd inklusive regler
avseende K3-regelverket eller IFRS. Se kommentarer nedan.
Minimiinformationen som krävs i samband med balansräkningen ska också inkludera
följande:
(1)
För varje slags materiell och immateriell anläggningstillgång ska en avstämning
göras av bokförda värdet för den ingående balansen och den utgående balansen
där det visas hur denna förändring uppstått i form av anskaffningar,
avyttringar/utrangeringar, uppskrivningar, nedskrivningar, avskrivningar och
eventuella andra ändringar.
(2)

Finansiella investeringar ska inkludera investeringar i dotterbolag, samägda
företag och intresseföretag. För finansiella investeringar i dotterbolag, samägda
företag och intresseföretag måste följande information lämnas för varje
investering.
i)

Namn;

ii)

Säte; Land eller stad;

iii)

Typ av verksamhet i företaget;

iv)

Kapitalandel;

v)

Om annan andel än ovan, röstandel; och

vi)

Beskrivning av metod som tillämpats vid redovisningen av investeringen.

(3)

Fordringar på koncernföretag och fordringar på närstående ska särredovisas,
liksom skulder till koncernföretag och skulder till närstående.

(4)

För varje typ av avsättning ska redovisas den bokförda ingående balansen, den
bokförda utgående balansen, belopp som använts under året, belopp som
upplösts under året samt belopp som avsatts under året.

(5)

Nettotillgångens/nettoskuldens belopp, som är de totala tillgångarna minus de
totala skulderna används för att fastställa om licenssökande ska lämna in en
handlingsplan enligt kriterium F.07 i kapitel 10.12 och om licenssökande utlöser
indikator IND.02 enligt 10.13.5

(6)

Reserverna ska underindelas i reservfond, uppskrivningsfond, överkursfond, och
andra reserver.

Kommentar:
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd eller K3-regelverket
delar inte upp avsättningar i kortfristiga avsättningar och långfristiga avsättningar. I
Årsredovisningslagen och i Bokföringsnämndens allmänna råd är avsättningar en
separat post mellan skulder och eget kapital.
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SvFF rekommenderar licenssökande att visa denna uppdelade information i en not i
årsredovisningen.
Uppskrivningar av anläggningstillgångar är enligt Årsredovisningslag endast tillåtet för
aktiebolag och ekonomiska föreningar, och är inte i något fall tillåtet för
spelarrättigheter.

RESULTATRÄKNINGEN

Minimikraven för redovisning av innehållet i resultaträkningen är enligt följande (med
jämförande siffror från föregående år).
Intäkter
i)
Publikintäkter;
ii)
Sponsor- och reklamintäkter;
iii)
Sändningsrättigheter;
iv)
Övrig nettoomsättning;
v)
UEFA ersättningar;
vi)
Övriga rörelseintäkter;
vii)
Totala intäkter (summa i-vi ovan).
Kostnader
viii)
Försäljnings- och materialkostnader;
ix)
Personalkostnader (spelare och övriga);
x)
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar (1);
xi)
Avskrivningar och nedskrivningar av övriga immateriella anläggningstillgångar
(exklusive spelarrättigheter) (2);
xii)
Övriga rörelsekostnader;
xiii)
Totala rörelsekostnader (summa viii-xii ovan).
Spelaromsättning
xiv)
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångarspelare eller kostnader för förvärv av spelare;
xv)
Vinst/förlust vid avyttring/utrangering av immateriella anläggningstillgångarspelare eller inkomst från avyttring av ej balanserade spelarförvärv;
xvi)
Totalt nettoresultat från spelaromsättning (summa xiv-xv).
Övrigt
xvii)
xviii)
xix)
xx)
xxi)

Vinst/förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar
Finansiella intäkter/kostnader;
Övriga intäkter och kostnader;
Skatt (intäkter/kostnader);
Vinst eller förlust efter skatt (summa vii, xiii, xvi och xvii-xx).

Minimiinformationen som krävs för resultaträkningen inkluderar även följande:
(1)
Särredovisning
av avskrivningar
och nedskrivningar för materiella
anläggningstillgångar
(2)
Särredovisning krävs för nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –
balanserade utgifter för spelarförvärv.
Kommentar
Eftersom dessa minimikrav inte överensstämmer med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd inklusive regler avseende K3-regelverket eller
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IFRS måste licenssökande ge kompletterande information i not i årsredovisningen för
att uppnå dessa minimikrav. Dessa kompletterande uppgifter gäller publikintäkter,
sponsor- och reklamintäkter, sändningsrättigheter, UEFA-ersättningar, övrig
nettoomsättning, övriga rörelseintäkter, försäljnings- och materialkostnader samt
vinst/förlust från försäljning av tillgångar, samt redovisning av spelaromsättning
Det rekommenderas starkt att i en not visa hela informationen enligt vad som krävs i
ovanstående uppställning i) – xxi).

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen ska rapportera kassaflödet för det finansiella året (med
jämförande siffror från föregående år) klassificerade i kassaflöde från den löpande
verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från
finansieringsverksamheten klassificerat enligt nedan.
a)

Kassaflöde från löpande verksamhet
Löpande verksamhet är i princip intäktsskapande aktiviteter samt andra aktiviteter
som inte har något att göra med finansieringar eller investeringar. Minimikravet är
att redovisa:
i) Nettokassaflödet från löpande verksamhet

b)

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet är förvärv av långsiktiga tillgångar
(inkluderat spelarrättigheter) och andra investeringar som inte är inkluderat i
kassa/bank. Den juridiska enheten/koncernen måste separat rapportera
kassaflödet från olika större investeringar. Minimikravet är att redovisa:
ii) Kassaflöde från förvärv/försäljning av spelarrättigheterna
iii) Kassaflöde från förvärv/försäljning av materiella anläggningstillgångar
iv) Kassaflöde från annan investeringsverksamhet

c)

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Finansieringsverksamhet är ett resultat av förändringen av storleken och
sammansättningen av det egna kapitalet och upptagna lån. Den juridiska
enheten/koncernen måste separat rapportera kassaflödet från olika större
finansieringsverksamheter. Minimikravet är att redovisa:
v) Kassaflöde från lån – ägare och närstående
vi) Kassaflöde från lån – finansiella institutioner
vii) Kassaflöde från kapitaltillskott
viii) Kassaflöde från utdelningar utbetalda till ägare
ix) Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamhet

d)

Övrigt angående kassaflöde
Kassaflöde från räntor och utdelningar, både erhållna och givna, måste redovisas
separat. Varje transaktion måste konsekvent redovisas i den period den hör
hemma antingen som kassaflöde från löpande verksamhet, kassaflöde från
investeringsverksamhet eller kassaflöde från finansieringsverksamhet. Kassaflöde
från inkomstskatt måste redovisas separat och klassificeras som kassaflöde från
löpande verksamhet, om de inte noggrant kan bli identifierade antingen som
kassaflöde från finansierings- eller investeringsverksamhet.

Likvida medel ska redovisas och överensstämma med balansräkningens kassa och
bank.
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NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN
I årsredovisningen ska noter ingå, vilka ska vara upprättade på ett systematiskt sätt.
Varje post i årsredovisningen (enligt ovan) ska stämma med motsvarande information
som återfinnas i not. Minimikraven för vad som ska ingå i noterna är följande:
a)

Redovisningsprinciper
Utgångspunkten vid upprättandet av årsredovisningen/finansiella rapporten
och en sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas.

b)

Materiella anläggningstillgångar
Varje klass av materiella anläggningstillgångar måste redovisas.
Följande
information
anläggningstillgångarna:
i)

måste

anges

för

varje

uppdelning

av

Anskaffningsvärde och den ackumulerade avskrivningen (sammanslagen
med ackumulerade nedskrivningar) i periodens början; och

ii) En avstämning av både den ingående balansen samt den utgående
balansen, som visar både anskaffningar, avyttringar/utrangeringar,
avskrivningar, ned- och uppskrivningar under perioden.
Det ska framgå av redovisningsprinciperna vilka avskrivningsmetoder och
vilken avskrivningstakt som har använts.
c)

Immateriella tillgångar
Varje klass av immateriella tillgångar måste redovisas separat (t.ex spelare,
goodwill och andra immateriella rättigheter).
Följande information måste anges för varje uppdelning av immateriella
tillgångar:
i.

Anskaffningsvärde och den ackumulerade avskrivningen
(sammanslagen med ackumulerade nedskrivningar) i periodens
början; och

ii.

En avstämning av både ingående balansen samt av den utgående
balansen, som visar både anskaffningar, avyttringar/utrangeringar,
avskrivningar, ned- och uppskrivningar under perioden.

För vidare information och vägledning avseende redovisning
spelarövergångar, se nedan redovisningskrav för spelarövergångar.
d)

av

Ställda panter och säkerheter
I not till årsredovisningen måste ställda panter, säkerheter samt
ansvarsförbindelser för fastigheter, stadion och för inventarier och/eller annat
som är ställd som säkerhet för skulder eller garantier, framgå.
I not till årsredovisningen måste ställda panter,
ansvarsförbindelser för immateriella rättigheter framgå.

e)

säkerheter

samt

Investeringar
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Investeringarna måste inkludera investeringar i dotterbolag och intressebolag.
Följande information måste ingå:
i)

namn;

ii)

juridiska enhetens säte;

iii) juridiska enhetens verksamhet;
iv) kapitalandel;
v)

röstandel; och

vi) beskrivning av vilken förvärvsmetod som är använd vid investeringen.
f)

Checkkrediter och lån
För varje finansiell skuld måste följande framgå;
i) information om det finansiella instrumentets omfattning och beskaffenhet,
inkluderat summa och varaktighet samt om det finns några betydande
omständigheter som kan påverka antingen summan, tiden och/eller
säkerheten i framtida kassaflöde; och
ii) använda redovisningsprinciper inklusive kriterierna för tillämpning av
mätmetod.

g)

Avsättningar
Avsättningar måste redovisas och klassificeras separat. För att fastställa vilka
avsättningar som bör höra till samma klass, är det viktigt att titta på
avsättningarnas beskaffenhet som måste vara tillräckligt lika för att de ska
kunna redovisas sammanslagna.
För varje klass av avsättningar måste både den ingående balansen, den
utgående balansen samt periodens förändring redovisas.

h)

Emitterat kaptial och reserver
Aktiekapital, bundna reserver, fria reserver eller balanserade förluster och
årets resultat ska redovisas separat.
Bundet eget kapital
i)

Aktiekapital
Förändringen av aktiekapitalet under året måste innehålla;

ii)

•

Antal och typ av utgivna aktier/andelar

•

Det totala emitterade beloppet;

•

Orsaken till att man utfärdat nya aktier/andelar.

Uppskrivningsfond
Om materiella värden för t ex stadion och inventarier omvärderas till ett
högre värde ska dessa redovisas separat. (Observera kan ej göras av
ideell förening enligt ÅRL 6.4)

iii) Reservfond
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Fritt eget kapital
i)

Fria reserver
Om aktuella begränsningar gällande utdelning till ägarna finns, ska dessa
redovisas separat.

ii)

Överkursfond

iii) Balanserade vinster och förluster
iv) Årets resultat
Ingående balansen för balanserade vinstmedel (det vill säga ackumulerat
resultat) och förändringar under rapporteringsperioden måste
särredovisas.
i)

Ägarsamband
När den rapporterande enheten kontrolleras av en annan part måste det
anges vilken denna part är genom att ange relationen och namnet på parten.
Om dessa är fler ska även den part som ytterst har kontrollen anges.
Denna information ska uppges oberoende av om transaktioner skett eller ej
skett mellan rapporterande enhet och kontrollerande enhet.

j)

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående, ska den rapporterande enheten visa genom
att ange typ av närstående, information om transaktioner under året samt
utgående balans vid årets slut. Liknande transaktioner ska redovisas
sammanslagna, utom i de fall då det för förståelsen avseende effekterna i den
rapporterade enheten krävs en separering. Om transaktioner inte skett med
närstående ska detta anges.
Som ett minimum måste följande visas:
i. transaktionernas belopp och beskaffenhet;
ii. de utgående balansernas belopp, inklusive kommentarer, och:
•
villkoren för dessa poster, inklusive om dessa poster
säkrats, samt överväganden som måste göras vid
reglering av posterna, och
•
detaljer angående avgivna eller erhållna garantier;
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iii. reserveringar för osäkra fordringar avseende de utgående
balanserna; och
iv. årets kostnader avseende reserveringar för osäkra fordringar och
nedskrivningar av fordringar mot närstående.
Redovisningen måste ske separat för var och en av följande kategorier:
•
moderföretag/-förening;
•
företag vilka tillsammans har betydande inflytande över den
rapporterande enheten
•
dotterföretag;
•
intresseföretag;
•
konsortier där den rapporterade enheten är risktagare;
•
nyckelpersonal inom den rapporterade enheten eller modern; och
•
övriga närstående grupper
Bekräftelse att transaktionerna mellan närstående skett på ”armlängds
avstånd”, vilket även måste kunna bevisas.

k)

Ansvarsförbindelser
Om inte risken för infriande av förpliktelse bedöms som osannolik ska
rapporterande enheten för varje typ av ansvarsförbindelse per bokslutsdatum
översiktligt beskriva ansvarsförbindelsens art, och när praktiskt möjligt:
v. en uppskattning av ansvarsförbindelsens finansiella påverkan;
vi. en indikation om osäkerheten angående belopp och tiden för
infriandet;
vii. möjlighet till ersättning.

l)

Händelser efter balansdagen
Betydande händelser som skett efter bokslutsdagen måste redovisas.
(Vilken typ av händelse det handlar om och en uppskattning av dess
ekonomiska effekt eller en förklaring att en sådan uppskattning inte kan
göras). Exempel på sådana händelser är:
i) lån som närmar sig förfallodag utan realistiska utsikter om vare sig
förnyelse eller återbetalning;
ii) omfattande underskott efter bokslutsdagen;
iii) upptäckt av bedrägeri eller fel som visar att årsredovisningen
är felaktig;
iv) ledningen beslutar att den avser att avveckla den juridiska enheten eller
att upphöra med verksamheten, eller att den inte har något annat
realistiskt alternativ än att antingen avveckla eller upphöra med
verksamheten;
v) transaktioner av betydande belopp gällande spelartransaktioner;
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vi) transaktioner avseende egendom - till exempel transaktioner rörande
klubbens stadion och fastigheter.

m)

Övrig information
i) Arvoden till agenter och förmedlare
Det totala beloppet utbetalt under rapporteringsperioden till eller till förmån för
agenter/förmedlare måste redovisas.
ii) Spelares ekonomiska rättigheter (och liknande)
För spelare, vars ekonomiska rättigheter (eller liknande) licenssökande inte
äger till fullo, ska spelarens namn och den procentuella andelen som ägs av
licenssökande både i början (eller vid förvärvet) och i slutet av perioden
anges. Kommentar: Med hänsyn till att det kan röra sig om konfidentiella
uppgifter, kan det vara att föredra att bifoga denna information som
tilläggsinformation till årsredovisningen.
iii) Inkomstskattekostnad
De olika komponenterna i inkomstskattekostnaden ska anges separat,
exempelvis latent skatt, årets skattekostnad m. m.
iv) Diverse
Ytterligare information som inte ingår i balansräkningen, resultaträkningen
och kassaflödesanalysen, men är relevant för förståelsen av dessa och/eller
krävs för att uppnå minimikraven för den finansiella informationen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen måste inkludera en förvaltningsberättelse som beskriver och
förklarar väsentligheter beträffande den rapporterande enhetens resultat, finansiella
ställning samt risker och osäkerheter.
Årsredovisningen för den rapporterande enheten måste också innehålla namnen på
företagsledning och styrelseledamöter samt revisorer som verkat under året.
Kommentar
SvFF rekommenderar licenssökande
förvaltningsberättelsen och inte i noter.

att

redovisa

denna

information

i

REDOVISNINGSKRAV FÖR PERMANENTA SPELARÖVERGÅNGAR
Licenssökande som balanserar utgifter för spelarövergångar som immateriell
anläggningstillgång måste använda sig av de redovisningskrav som följer i detta
stycke. Om en licenssökande har som redovisningsprincip att kostnadsföra
spelarövergångar i stället för att balansera kostnaden som immateriell tillgång, ska
minimum redovisningskrav som beskrivs nedan för det tillämpas.
1.
Förvärv av spelarrättighet måste redovisas i årsredovisningen när alla
villkor för en spelarövergång har uppfyllts; dvs övergången är ovillkorad
och det finns juridiskt bindande överenskommelse mellan de två
klubbarna och mellan förvärvande klubb och spelare.
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2.

Försäljningen av spelarrättigheten måste redovisas i licenssökandes
årsredovisning när alla väsentliga villkor för att övergången ska ske har
uppfyllts, dvs det är i princip ovillkorligt och risken har överförts till den nya
klubben.

Dock måste de redovisningskrav som följer i nästa stycke ”Redovisningskrav för
tillfälliga spelarövergångar” tillämpas.

Minimikraven för redovisning av utgifter för spelarövergångar för licenssökanden
som balanserar spelarförvärvet som en immateriell anläggningstillgång är enligt
följande:
ii.
Förvärv av spelarrättighet måste redovisas i årsredovisningen när alla
villkor för en spelarövergång har uppfyllts; dvs övergången är ovillkorad
och det finns juridiskt bindande överenskommelse mellan de två klubbarna
och mellan förvärvande klubb och spelare.
iii.
Endast direkta utgifter för spelarövergångar får balanseras. Det bokförda
värdet av balanserade utgifter för spelarförvärv får inte skrivas upp, även
om ledningen anser att marknadsvärdet är högre än det bokförda värdet.
Dessutom, även om det är känt att licenssökande kan ha nytta av spelare
från de egna leden, får inte utgifter för den egna ungdomsverksamheten
balanseras. Endast utgifter för balanserade utgifter för spelarförvärv som
förvärvats externt kan balanseras. Alla former av ersättningar eller
förmåner till spelare ska behandlas som personalkostnader och inte som
kostnader för spelarövergångar. Finansiella kostnader som beror av
spelarövergångar ska behandlas som finansiella kostnader och inte som
kostnader för spelarövergångar.
iv.
Avskrivningar ska påbörjas när spelare registrerats. Avskrivningar ska
upphöra när spelarrättigheten klassificerats som till försäljning eller när
värdet är helt avskrivet/nedskrivet eller senast när spelare anses vara
permanent överförd till en annan klubb.
v.
För varje balanserat spelarrättighetsvärde ska avskrivning göras på ett
systematiskt sätt. Detta uppnås genom att fördela avskrivningen linjärt
över spelarens kontraktstid. Om spelarens kontraktstid förlängs så kan det
då kvarstående bokförda nettovärdet samt eventuella tillkommande
balanserbara utgifter (t.ex. agent/förmedlarutgifter) skrivas av på den då
kvarstående kontraktstiden efter förlängningen, eller under den
kvarstående tiden för det ursprungliga kontraktet.
vi.
Alla balanserade spelarrättighetsvärden måste bedömas varje år av
ledningen för eventuell nedskrivning. Om återvinningsvärdet för en
spelarrättighet bedöms vara lägre än det bokförda värdet i
balansräkningen måste det bokförda värdet justeras ned till
återvinningsvärdet, och det justerade beloppet belasta resultatet som
nedskrivningskostnader. Det rekommenderas att respektive klubb tillämpar
en enhetlig redovisningsprincip avseende redovisning av spelarvärden.
Kommentar
Avskrivningarna måste vara linjära och i lika delar över spelarens kontraktstid.
Vid exceptionella omständigheter där det står klart vid bokslutsdatum att
i) en spelare inte kommer att kunna spela igen för klubben pga att den
lider av en skada som omöjliggör fortsatt spel som professionell
spelare, ska det bokförda spelarrättighetsvärdet skrivas ned till noll.
Följande händelser innebär dock inte att värdet ska skrivas ned till noll.
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•

en spelare är skadad under rapporteringsperioden och är temporärt
oförmögen att spela professionell fotboll med klubben
• en spelare som pga av försämrad fysisk form eller prestation inte blir
uttagen i A-lagets matcher
När spelarrättighetsvärdet skrivs ned till noll enligt ovan ska dock framtida
utgifter för spelarens personalkostnader fortsätta redovisas under
spelarens fortsatta kontraktstid.

vii.

ii) klubbledningen arbetar för en permanent spelarövergång och
spelarövergången sker i närtid efter bokslutsdatum, om den erhålla
ersättningen blir lägre än det bokförda nettovärdet, kan det bokförda
värdet
i
bokslutet
skrivas
ned till
den
överenskomna
övergångssumman. Denna redovisningsprincip ska anges i
årsredovisningen och tillämpas oförändrat mellan åren.
Den redovisade vinsten/förlusten vid försäljning eller överföring av
spelarrättighet till annan klubb är skillnaden mellan intäkten från affären
(netto efter försäljningskostnader) och det vid transaktionen i
balansräkningen kvarstående bokförda värdet av spelarrättigheten.
Försäljningen av spelarrättigheten måste redovisas i licenssökandes
årsredovisning när alla väsentliga villkor för att övergången ska ske har
uppfyllts, dvs det är i princip ovillkorligt och risken har överförts till den nya
klubben.

REDOVISNINGSKRAV FÖR TILLFÄLLIGA SPELARÖVERGÅNGAR
Minimikraven för redovisning av tillfällig spelarövergång (lån) är enligt följande.
1.
Erhållna/betalda ersättningar ska redovisas som intäkt/kostnad.
2.
Lån av en spelare från utlånande klubb till den nya klubben utan
option/skyldighet att permanent förvärva spelarrättigheten ska behandlas
enligt följande:
a. Inkomster vid den utlånande klubben ska redovisas som intäkt under
utlåningsperioden. Den utlånande klubben ska under låneperioden
behålla spelarrättighetsvärdet i balansräkningen och fortsätta göra
avskrivningar oförändrat.
b. Kostnaden vid den nya klubben ska redovisas som kostnad under
inlåningsperioden. Om spelarens personalkostnader tas över av den
nya klubben ska dessa kostnader redovisas som personalkostnader i
den nya klubben.
3.
Lån av spelare från den utlånande klubben till den nya klubben med ovillkorad
förpliktelse att permanent förvärva spelarrättighet ska behandlas enligt
följande:
a. Lånet ska hos den utlånande klubben redovisas som en permanent
spelarövergång, vilket innebär att spelarrättighetsvärdet ska lämna
balansräkningen och att framtida ersättningar ska intäktsföras.
b. De direkta kostnaderna för lånet och framtida utgifter för permanent
spelarövergång ska redovisas hos den nya klubben enligt de
redovisningsregler som tillämpas för permanenta spelarövergångar.
4.
Lån av spelare från utlånande klubb till den ny klubb med option att permanent
förvärva spelarrättigheten ska behandlas enligt följande:
a. Transaktionen ska redovisas som utlåning vid den utlånande klubben
fram till dess att optionen avropas av den nya klubben. När optionen
avropas ska eventuella kvarstående intäkter för lånet och den
överenskomna ersättningen för permanent spelarövergång redovisas
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5.

enligt redovisningsprinciperna för redovisning av permanent
spelarövergång.
b. När optionen avropas av den nya klubben ska kvarstående kostnader
för lånet och utgifterna för den permanenta spelarövergången
redovisas enligt redovisningsprinciperna för redovisning av
permanenta spelarövergångar.
Lån av spelare från den utlånande klubben till den nya klubben med en
villkorad skyldighet att permanent förvärva spelarrättigheten ska behandlas
enligt följande:
a. Om ett villkor anses vara praktiskt taget säkerställt vid låneperiodens
start ska lånet anses vara en permanent spelarövergång vid båda
klubbarna vid datumet för när låneperioden startade.
b. Om uppfyllandet av ett villkor inte kan utvärderas med tillräcklig
säkerhet vid låneperiodens start ska transaktionen först behandlas
som lån och först när villkoren är uppfyllda behandlas som en
permanent spelarövergång.

REDOVISNINGSKRAV FÖR SÄRSKILDA KOSTNADSPOSTER
1.

Belöningsdelar/bonus till anställda enligt följande:
a. Alla former av ersättningar som ges till anställda för utförda tjänster,
inklusive belöningsdelar /bonus såsom prestationsrelaterade
ersättningar och/eller ersättningar vid kontraktsskrivning och/eller
lojalitetsbelöning ska redovisas som personalkostnader.
b. Belönings/bonusbetalningar som är betalda eller ska betalas av en
klubb till en person utan ytterligare villkor (dvs klubben måste betala)
ska redovisas som personalkostnad när villkoren för belöning/bonus
uppfyllts.
c. Belöningar-/bonusbetalningar som är beroende av att vissa framtida
villkor uppfylls av en spelare eller en klubb, såsom t.ex. spelarens
deltagande i matcher och/eller klubbens sportsliga prestationer ska
redovisas som personalkostnad vid den tidpunkt då villkoren uppfyllts
eller dess uppfyllande av dem är högst sannolika.
d. Belöningar-/bonusbetalningar
till
spelare
vid
ingående
av
anställningsavtal och/eller förlängning av anställningsavtal med villkor
eller förpliktelser ska redovisas systematiskt över den relevanta
perioden.

2.

Avslutningskostnader avseende anställda
a. En klubb ska i sin helhet redovisa kostnaderna för avslut av
anställningar när klubben inte kan upphäva sina skyldigheter och
anställning önskas avslutas av klubben.

REDOVISNINGSKRAV FÖR SÄRSKILDA INTÄKTSPOSTER
1.

Säsongsbiljetter och liknande intäkter
Säsongsbiljetter och liknande intäkter ska redovisas proportionellt utifrån när
aktuella matcher spelas under säsongen.

2.

Sändningsrättigheter och/eller prispengar
a. Intäkter från sändningsrättigheter och/eller annan fast ersättning för
deltagande i en tävling ska redovisas proportionellt utifrån när aktuella
matcher spelas under säsongen.
b. Intäkter från sändningsrättigheter och/eller annan rörlig ersättning för
deltagande i en tävling beroende av hur vissa villkor uppfyllts av
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klubben (såsom prestationsbonus ) ska redovisas när villkoren
uppfyllts.
3.

Sponsorskap och kommersiella intäkter
a. Intäkter från sponsorrättigheter som är fasta ersättningar ska redovisas
proportionellt utifrån den period sponsoravtalet löper över.
b. Intäkter från sponsorrättigheter som är rörliga ersättningar beroende av
hur vissa villkor uppfyllts av klubben (såsom prestationsbonus) ska
redovisas när villkoren uppfyllts.
c. Ersättningar från sponsoravtal som inte är i form av likvida medel ska
redovisas till marknadsvärde.

4.

Gåvor och bidrag
a. En gåva är ett ovillkorat bidrag och skall vid mottagandet redovisas
som övriga rörelseintäkter.
b. Bidrag får inte redovisas som intäkt förrän det med rimlig försäkran kan
antas att klubben uppfyllt villkoren för att få bidraget och att bidraget
kommer att erhållas. Bidraget ska redovisas på ett systematiskt sätt i
resultaträkningen över rapporteringsperioden varvid klubben i samma
period redovisar de kostnader som bidraget avser att finansiera. Bidrag
som avser tillgångar som skrivs av ska redovisas systematiskt i
resultaträkningen utifrån när avskrivningen görs för tillgången. Ett
bidrag som är fordran avseende ersättning för kostnader eller förluster
som redan inträffat, eller i syfte att ge omgående finansiellt stöd utan
kommande relaterat kostnad ska redovisas i resultat-räkningen när
fordran uppstår.

KRAVEN VID UPPRÄTTANDET AV SAMMANSTÄLLNING ÖVER SPELARUPPGIFTER
För många klubbar är spelarövergångssummorna stora utgifter. Licenssökande måste
därför upprätta en sammanställning över spelaruppgifter. Sammanställningen över
spelaruppgifter är också ett verktyg för klubbledningen (och revisorer) för att stämma
av balansräkningens och resultaträkningens siffror mot det underliggande materialet i
denna sammanställning, samt för att göra bedömningarna av eventuella
nedskrivningsbehov.
Alla licenssökande måste upprätta en sammanställning över spelaruppgifter
såväl de som balanserar utgifter för spelarförvärv som de som kostnadsför direkt. För
att undvika otydlighet, om en licenssökande har som redovisningsprincip, i enlighet
med nationella redovisningsregler, att direkt kostnadsföra utgifter för spelarförvärv
istället för att balansera dessa, så ska en sådan licenssökande upprätta denna
sammanställning över spelaruppgifter.
Sammanställningen av spelaruppgifter måste lämnas till revisorn och till licensgivaren
SvFF. Sammanställningen av spelaruppgifter behöver inte ingå i årsredovisningen.

Minimiinformationen som krävs i sammanställningen över spelaruppgifter för
varje relevant spelare som varit registrerad under året fram till och med bokslutsdatum
är enligt följande:
a)
Namn och födelsedatum;
b)
Ursprunglig och nuvarande kontraktstid;
c)
De direkta utgifterna för förvärvet av spelarrättigheten;
d)
Ackumulerad avskrivning vid årets början och slut
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kostnader/avskrivningar under året;
Nedskrivningar/utrangeringar under året
Ackumulerad nedskrivning/utrangering vid årets början och slut
Bokfört värde; och
Vinst/förlust från avyttringar/utrangeringar av balanserade utgifter för
spelarförvärv.
vidareförsäljningsrättigheter (eller liknande) dvs beskrivning och (om möjligt)
kvantifiering av vidareförsäljningsrättigheter till en fotbollsklubb som tidigare
var innehavare av spelarrättigheten, exkluderat utbildningsersättning och
solidaritetsersättning.

Relevanta spelare för vilka detaljer krävs i sammanställningen är
a) Alla spelare som varit registrerade för licenssökande vid något tillfälle under året
eller tidigare år och där det uppstått förvärvskostnader för spelare (vid något
tillfälle under året eller under tidigare år);
b) Alla spelare som någon intäkt/vinst eller kostnad/förlust avseende spelartransfer
bokförts för under året.
De summerade posternas belopp i sammanställningen över spelaruppgifter ovan
måste vara avstämda med motsvarande posters belopp i balansräkningen och
resultaträkningen i den reviderade årsredovisningen.

10.6.5

GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNING
FASTSTÄLLANDE AV REVISORER

Licenssökande väljer oberoende revisorer, oberoende i enlighet med International
Federation of Accountants (IFAC) Code of Ethics for Professional Accountants.
Licenssökande och revisor överenskommer om uppdraget att granska
årsredovisningen och övrig finansiell rapportering som ledningen upprättat.
Licenssökande måste revideras av en auktoriserad eller godkänd revisor.
GRANSKNINGSARBETET

Årsredovisningen måste revideras av en oberoende revisor i enlighet med
International Standards on Auditing eller relevant nationell revisionsstandard, där
dessa som minimikrav överensstämmer med International Standards on Auditing.
Detta innebär i Sverige revisionsstandard i enlighet med Revisionslagen,
revisionsstandards (RS) och god revisionssed i Sverige.
Revisionsberättelsen måste innehålla ett större stycke som beskriver vad en revision
är, inklusive att revisionsarbetet har genomförts i enlighet med International Standards
on Auditing eller i enlighet med svensk revisionsstandard. Detta innebär i Sverige i
enlighet med Revisionslagen, revisionsstandards (RS) och god revisionssed i Sverige.
Revisionsberättelsen ska bifogas tillsammans med årsredovisningen och dessa ligger
till grund för licensieringsbeslutet.
Licensgivaren SvFF i sin tur granskar den inlämnade informationen och
uppmärksammar konsekvenserna av skrivningar I revisionsberättelsen (jämfört med
standardutformningen) och brister jämfört med minimikraven.
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REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelsens innehåll får konsekvenser för Licensgivaren SvFF:s bedömning
av licenssökandens reviderade årsredovisning.
Revisorn ska granska och dra slutsatser utifrån det reviderade materialet och uttrycka
en uppfattning om årsredovisningen. Revisionsberättelsen ska tydligt uttrycka en
uppfattning om årsredovisningen i sin helhet.
Ett uttalande utan anmärkning, s.k. ren revisionsberättelse, ska uttryckas när revisorn
drar slutsatsen att årsredovisningen ger en rättvisande bild i enlighet med
Årsredovisningslagen eller IFRS.
En revisionsberättelse ska modifieras, utifrån standardutformningen, vid följande fyra
situationer:
i)

Revisorn tillägger en särskild upplysning angående granskningen utifrån
väsentlighet och risk;

ii)

Revisorn uttalar sig med reservation;

iii)

Revisorn avstår från att uttala sig; eller

iv)

Revisorn uttalar en avvikande mening.

Eftersom antagandet om fortsatt drift av verksamhet (going concern) är en
fundamental princip vid upprättandet av årsredovisning har licenssökandens ledning
ett ansvar att bedöma den rapporterande enhetens förmåga att fortsätta driften av
verksamheten.
Revisorns ansvar är i sin tur att bedöma korrektheten av ledningens antagande om
fortsatt drift av verksamhet när årsredovisningen upprättas, och bedöma om det finns
större osäkerheter angående den rapporterande enhetens förmåga att fortsätta driva
verksamheten som borde framgå av årsredovisningen. Frågor med anledning av
antagandet om fortsatt drift av verksamhet kan ge upphov till modifieringar i
revisionsberättelsen (genom tillämpning av något av i) till iv) ovan) och får påverkan
på Licensgivaren SvFF:s eget utvärderingsarbete (enligt 10.6.6 nedan).
Revisionsberättelsen måste även innehålla granskning av kompletterande
information, om sådan finnes. Revisionsberättelses information om faktiska
förhållanden måste:
a) innehålla ett uttalande som bekräftar att granskningen utfördes genom
överenskomna förfaranden, enligt den internationella standarden för relaterade
tjänster (ISRS) 4400 eller enligt de svenska normerna SNT4400; och
b) lämnats till SvFF tillsammans med kompletterande information för att ligga till
grund för licensieringsbeslutet.
10.6.6

LICENSGIVAREN SVFF:S BESLUT
Det är licensgivaren SvFF:s ansvar att bedöma årsredovisningen för att få en grund
för licensieringsbeslut.
Som en del av bedömningsarbetet ska licensgivaren SvFF läsa och överväga
innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen avseende denna.
Utifrån årsredovisningen ska licensgivaren SvFF som ett minimum genomföra
följande utvärdering.
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•

Utvärdera om det rapporterande är lämpligt utifrån ett licensieringssyfte.

•

Utvärdera den erhållna informationen för att skapa en grund för ett
licensieringsbeslut.

•

Läsa och bedöma årsredovisningen/-arna och revisionsberättelsen
avseende denna/dessa.

•

Ta konsekvenserna av avvikelser i revisionsberättelse (jämfört med en
revisionsberättelse utifrån standardutformning) och brister jämfört med
minimikrav enligt C-H nedan.

Efter att ha utvärderat rapporterande enheter och läst revisionsberättelsen till
årsredovisningen måste licensgivaren SvFF bedöma dess innehåll utifrån följande
punkter nedan:
A)

Om årsredovisningen (innehållande all efterfrågad information) inte lämnats till
licensgivaren SvFF vid angiven tidpunkt får licens ej beviljas.

B)

Om licenssökande lämnar in en årsredovisning (innehållande all efterfrågad
information) som inte uppfyller minimikraven beträffande innehåll och
redovisning i denna bestämmelse får licens ej beviljas.

C)

Om det rapporterade inte uppfyller kraven angående vilka enhet och
verksamheter som ska rapporteras får licens ej beviljas.

D)

Om revisionsberättelsen är utan anmärkning, d v s en revisionsberättelse
enligt standardutformningen, ger detta en tillräcklig grund för att anse att
licenssökande uppnått kriterium F.01 avseende årsredovisning enligt ÅRL eller
IFRS.

E)

Om revisionsberättelsen innehåller att revisorn avstår från att uttala sig eller
uttalar en avvikande mening får licens ej beviljas, om inte ett efterföljande
revisionsuttalande utan avstående från att uttala sig eller utan uttalande om
avvikande mening lämnas in tillsammans med ny årsredovisning avseende
samma räkenskapsår som uppfyller licenskraven och licensgivaren SvFF är
tillfreds med detta efterföljande revisorsuttalande.

F)

Om revisionsberättelsen, utifrån antagandet om fortsatt drift av verksamhet
(going concern) antingen innehåller en synpunkt angående detta eller uttrycker
reservation (undantag) i någon form angående detta, får licens ej beviljas, om
inte antingen:
i)

ett efterföljande revisionsuttalande utan synpunkt angående fortsatt
drift av verksamhet eller utan uttalande om undantag i någon form
angående detta lämnas in avseende samma räkenskapsår; eller

ii)

ytterligare dokumentation bestyrker licenssökandens förmåga att
fortsätta sin drift av verksamhet (going concern) fram till och med
åtminstone den säsong som licensen avser, och efter utvärdering av
licensgivaren SvFF bedöms vara tillfredsställande. Den ytterligare
bestyrkande dokumentationen inkluderar, men är ej nödvändigtvis
begränsad till, informationen beskriven i 10.13 (Framtida finansiell
information).
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Om revisionsberättelsen utifrån den inlämnade årsredovisningen enligt F.01
innehåller kommentar eller uttalande om reservation (undantag) i något form
avseende fortsatt drift av verksamhet (going concern) har licenssökande utlöst
indikator IND.01 (enligt 10.13). Som en följd av detta måste licensgivaren
SvFF genomföra ett mer omfattande bedömningsarbete enligt kriterium F.08
(Framtida finansiell information).
G)

H)

Om revisionsberättelsen i annan fråga än fortsatt drift av verksamhet (going
concern) innehåller kommentar eller uttalande om reservation (undantag) i
någon form måste licensgivaren SvFF överväga konsekvenserna av detta
utifrån licensieringsperspektivet. Licensgivaren SvFF kan neka att bevilja
licens, om inte ytterligare information lämnas in och denna av SvFF bedöms
vara tillfredsställande. Den ytterligare information som licensgivaren SvFF i
förekommande fall begär beror på anledningen till uttalandet i
revisionsberättelsen.
Om revisionsberättelsen innehåller en hänvisning till en situation där
licenssökanden (eller registrerad medlem av SvFF som har ett
avtalsförhållande med licenssökanden, enligt definitionen i kapitel 4) eller
moderbolag till licenssökanden som ingår i den rapporterande enheten varit
eller är försatt i, eller ansökt om konkurs eller företagsrekonstruktion inom 12
månader före UEFA-licenssäsongen, ska licensansökan avslås.

Om licenssökanden tillhandahåller licensgivaren SvFF kompletterande information,
ska licensgivaren SvFF ytterligare utvärdera revisorsrapporten med hänsyn till denna
information. Licens kan vägras om denna kompletterande information innehåller
felaktigheter och/eller innebär risk avseende fortsatt drift av verksamheten.

10.7

PUBLICERING AV FINANSIELL INFORMATION

10.7.1

KRITERIET

Nr.

Nivå

Beskrivning

F.02

A

Publicering av finansiell information
Licenssökande ska senast 31 mars publicera på sin hemsida
•

senaste av revisorer granskade årsredovisning, som utvärderas av
licensgivaren

•

totalt belopp utbetalt till agenter/förmedlare under senaste
räkenskapsåret, om detta inte framgår av den publicerade
årsredovisningen.

10.7.2
GRANSKNINGSARBETET
Licensgivaren (SvFF) ska kontrollera att den senaste, av revisorn granskad och av licensgivaren
utvärderad, årsredovisningen är publicerad på licenssökandes hemsida, och att (om denna
information inte framgår av denna årsredovisning) det senaste räkenskapsårets betalningar till
agenter/förmedlare är publicerad på licenssökandens hemsida.
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10.8

INGA FÖRFALLNA SKULDER FRÅN SPELARÖVERGÅNGAR

10.8.1

KRITERIET

Nr.

Nivå

Beskrivning

F.03

A

Inga förfallna skulder från spelarövergångar till andra klubbar
Licenssökande måste bevisa att det inte finns några förfallna skulder till andra
fotbollsklubbar som härrör från spelarövergångar tidigare eller per den 31
december (T-1) året före säsongen som ska licensieras, och om detta finns att
dessa har reglerats senast den följande 31 mars (T), antingen genom
överenskommen senare betalning eller att dessa är föremål för en inte
uppenbart ogrundad tvist vilken överlämnats till beslutsmässigt organ för
tvistlösning.

10.8.2

SYFTET MED KRITERIET
Kriteriet syftar främst till att säkerställa att klubbarna erhåller överenskomna
transferbelopp. Kriteriet ökar säkerheten för långivare inom fotbollsfamiljen, ökar
klubbarnas öppenhet, hjälper klubbarna att få avtalade ersättningar från andra
klubbar, och bidrar till rent spel på och vid sidan av planen.

10.8.3

RAPPORTERINGSDATUM
Licenssökandes förmåga att uppfylla kriteriet ska utvärderas per den 31 december (T1) året före säsongen som licens söks för och den 31 mars (T) samma år som
tävlingssäsongen infaller.

10.8.4

FÖRTYDLIGANDE AV “FÖRFALLNA SKULDER”
A) Skulder ska anses förfallna, om de inte betalas enligt avtalade eller juridiskt
bindande villkor.
B) Skulder ska inte betraktas som förfallna, enligt dessa föreskrifter, om
licenssökanden (dvs. klubben) kan bevisa den 31 mars (T) att:
a) den har erlagt motsvarande belopp i sin helhet; eller
b) den har ingått ett avtal som har godkänts skriftligt av fordringsägaren att förlänga
tidsfristen för betalning utöver den sista inlämningsdagen (observera: det faktum att
om en fordringsägare inte har begärt betalning av ett belopp så utgör inte det en
förlängning av tidsfristen); eller
c) den har inlett en rättsprocess enligt nationell lagstiftning eller har inlett ett förfarande
med nationella eller internationella organ inom fotbollen eller relevant skiljedomstol där
licenssökanden bestrider den försenade skulden. Om beslutande organ (licensgivaren
och/eller UEFA Club Financial Control Body) dock anser att en sådan talan har väckts
eller ett sådant förfarande har inletts i det enda syftet att undvika tillämpliga tidsfrister
som anges i dessa föreskrifter (dvs. för att köpa tid), kommer det aktuella beloppet
fortfarande betraktas som en förfallen skuld; eller
d) den bestrider en skuld till en fordringsägare enligt nationell lag, i nationell eller
internationell fotbollsinstans eller relevant skiljedomstol och kan visa på rimligt sätt för
det relevanta beslutande organ (licensgivaren och/eller UEFA Club Financial Control
Body) att den fordran som har väckts eller förfarandet som har inletts är uppenbart
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ogrundat. Emellertid kan licensgivaren SvFF eller UEFA Club Financial Control Body
anse att skuld föreligger.
e) den kan visa på ett rimligt tillfredsställande sätt till beslutsfattande instans
(licensgivare och/eller UEFA Club Financial Control Body) att klubben vidtagit alla
rimliga åtgärder för att identifiera och betala skuld till klubbavseende
utbildningsersättning och solidaritetsersättning (som dessa definieras i FIFA:s
reglemente för spelarstatus och spelartransfers).
Notera att kraven i SvFF:s UEFA Financial Fair Play reglemente.
10.8.5

INFORMATION SOM SKA UPPRÄTTAS AV LICENSSÖKANDEN

10.8.5.1 INLEDNING
Licenssökanden måste bevisa per den 31 mars (T), under pågående
licensieringssäsong, att man inte har förfallna skulder (10.8.4) som härrör till
betalningar rörande spelarövergångar som uppstod innan och under den 31
december (T-1) året innan.
Licenssökanden måste öppet redovisa
a)

alla nya spelartransfers (inklusive lån av spelare) som skett under 12månadersperioden fram till och med den 31 december (T-1), oavsett om det
finns en skuld per den 31 december eller inte,

b)

alla spelartransfers där det finns en skuld per den 31 december (T-1) oavsett
om transfer genomförts under senaste 12-månadersperioden eller tidigare,

c)

alla spelartransfersskulder som är föremål för tvistlösning i nationell eller
internationell organ för tvistlösning.

Vid tillämpningen av kriterium F.03, definieras aktuella betalningar som endast de
vilka är hänförbara till
a.

spelarövergångar, inklusive belopp vid uppfyllande av vissa villkor

b.

utbildnings-/träningsersättning och solidaritetsersättning definierat enligt FIFA
Regulations on the Status and Transfer of Players

c.

Solidariskt ansvar vid avslutande av spelaravtal, fastställt av beslutsmässigt
organ

Avtal mellan klubbar vid spelarövergångar inkluderar ofta klausuler angående framtida
ersättningar beroende på om vissa villkor uppnåtts vid vissa tidpunkter i framtiden (d v
s ansvarsförbindelser). Så länge ett visst villkor inte är uppfyllt är den betalning som är
förenad med detta villkor inte förfallen. Licenssökanden måste informera SvFF om så
är fallet.
Om en tvist uppstår mellan klubbar angående ersättning vid spelartransfer, och tvisten
inte uppenbart saknar grund, och tvisten överlämnats till beslutsmässigt nationellt eller
internationellt organ för tvistlösning och den 31 mars (T) är föremål för tvistlösning
där, så anses det inte vara en förfallen skuld vid bedömning av klubbens förmåga att
uppfylla detta kriterium F.03. Licenssökanden måste redovisa alla transfers, inklusive
all relevant information, som är föremål för en rättsprocess enligt svensk lag samt alla
transfers som är föremål för en rättsprocess enligt en nationell eller internationell
fotbollsinstans.
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10.8.5.2 SPELARTRANSFERTABELL
Licenssökande måste upprätta och bifoga spelartransfertabellen, vilket är en separat
tabell där spelartransferaktiviteterna visas. Denna tabell måste upprättas oavsett om
det har varit några transfers/lån under aktuell period eller inte.
Denna spelartransfertabell måste innehålla varje spelarövergång separat
särredovisad för varje spelarförvärv (inklusive spelarlån) oavsett om det finns en skuld
per 31 december. Den information som måste lämnas är enligt följande:
a)

spelare (identifierad genom namn och födelsedatum);

b)

datum för överenskommelsen om spelarförvärvet/-lånet;

c)

namnet på klubben som spelaren tidigare var registrerad för;

d)

transferbelopp (eller hyra) som betalats/eller som är skuld (inklusive
utbildnings-/träningsersättning och solidaritetsersättning), oavsett om krav
kommit från fordringsägaren;

e)

andra direkta utgifter vid förvärvet av spelare som betalats och/eller som är
skuld;

f)

belopp som reglerats/betalts och betaldatum;

g)

saldot avseende varje spelarförvärv per den 31 december (T-1), detaljerat med
förfallodag och belopp för varje obetald post i spelartransfertabellen.

h)

Saldot för alla skulder per den 31 mars (T) (som härrör sig från tidigare eller
den 31 december (T-1)) inkluderat förfallodag för respektive skuld tillsammans
med förklarande kommentarer; och

i)

villkorade belopp (ansvarsförbindelser) som inte är upptagna i balansräkningen
per 31 december (T-1).

j)

Skuldbelopp som är föremål för tvistlösning.

Licenssökande måste se till att slutsumman av samlade skulder per den 31 december
(T-1) i denna spelartransfertabell överensstämmer med skulder avseende
spelarövergångar i årsredovisningens balansräkning per den 31 december (T-1).
Licenssökande måste i denna tabell ange alla skulder även om den fordrande
motparten inte krävt betalning.
Spelartransfertabellen måste godkännas av klubbledningen vilket ska bestyrkas
genom ett uttalande som ska signeras av behörig firmatecknare på uppdrag av
styrelsen. Spelartransfertabellen ska fyllas i även om det inte har förekommit några
spelarövergångar under det aktuella året. Licensgivaren SvFF kan begära ytterligare
information.
10.8.6

GRANSKNINGEN AV INFORMATIONEN

10.8.6.1 FASTSTÄLLANDE AV GRANSKANDE REVISORER
Samma revisor/-er som reviderar årsredovisningen ska även granska klubbens
handlingar avseende kriterium F.03.
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10.8.6.2 GRANSKNINGSARBETET
Eftersom granskningsarbetet involverar en revisor måste arbetet genomföras genom
en granskning enligt särskild överenskommelse. Licensgivaren SvFF genomför
fortfarande ett visst utvärderingsarbete, inkluderande att läsa revisorns
granskningsrapport utifrån den överenskomna granskningen av skulder till andra
klubbar avseende spelarövergångar, samt kontrollerar att revisorns urvalsprocess av
objekt gått till på ett tillfredsställande sätt. SvFF kan göra ytterligare granskningar, om
man anser att det är nödvändigt, t.ex utöka urvalet och /eller efterfråga ytterligare
dokument från licenssökanden.
RS Revisionsstandard i Sverige, Standard för näraliggande tjänster SNT 4400 ger
vägledning angående en revisors ansvar vid uppdrag att granska enligt särskild
överenskommelse samt form och innehåll i en rapport som revisor avger vid denna
typ av uppdrag.
Målet med en granskning enligt särskild överenskommelse
Målet med en granskning enligt särskild överenskommelse är för revisorn att
genomföra arbete av revisionskaraktär som revisorn och licenssökande samt någon
behörig tredje part såsom licensgivaren SvFF har överenskommit om, och att
rapportera faktiska iakttagelser. Eftersom revisorn endast rapporterar faktiska
iakttagelser utifrån överenskommen granskning enligt särskild överenskommelse
innebär rapporten ingen försäkran om faktiska förhållanden.
Mottagare och användare av rapporten måste själv dra sina egna slutsatser från
revisorns rapport. Revisorns rapport är begränsat tillgänglig till de parter som
överenskommit det genomförda arbetet, eftersom andra, omedvetna om detta
överenskomna arbete för granskning, kan misstolka resultatet.
Omfattningen av revisorns arbete
Beträffande skulder till andra klubbar ska revisorns arbete vid granskning enligt
särskild överenskommelse bestå av följande.
1.

Kontrollera att totalbeloppet i spelartransfertabellen överensstämmer med posten
skulder till andra klubbar i årsredovisningens balansräkning per 31 december (T1) enligt kriterium F.01.

2.

Kontrollera att beräkningarna gjorts rätt i spelartransfertabellen.

3.

Välja alla eller ett urval av ett antal spelarövergångar/lån och jämföra dessa med
motsvarande avtal och med informationen i spelartransfertabellen samt
sammanfatta resultatet av detta.

4.

Välja alla betalningar eller ett urval av ett antal betalningar avseende
spelarövergångar och jämföra dessa med informationen i spelartransfertabellen
samt sammanfatta resultatet av detta.

5.

Om det enligt spelartransfertabellen finns en förfallen skuld per 31 mars (T) som
härrör sig till spelarövergångar som uppstod innan eller under den 31 december
(T-1) året innan, ska senast den 31 mars granskas
(i)

om en överenskommelse träffats med fordringsägaren att skjuta
betalningen av de den 31 december förfallna skulderna till ett senare
angivet tillfälle (10.8.4); eller

(ii)

om en tvist har uppstått/anspråk riktats/förhandlingar förts angående
betalning avseende den per den 31 december förfallna skulden, och att
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denna tvist är föremål för tvistlösning i ett namngivet beslutsmässigt
nationellt eller internationellt organ (10.8.4 c) och d)); eller
(iii)

om alla rimliga åtgärder vidtagits för att identifiera och betala rätt belopp till
rätt motpart för skuld avseende utbildningsersättningar och
solidaritetsersättningar.

6.

Kontrollera alla eller ett urval av bankuppgifter som stödjer att betalningarna skett.

7.

Om tillämpligt, kontrollera dokument, inklusive avtal med relevanta fotbollsklubbar
och/eller korrespondens med tvistlösningsorgan som stödjer uttalandena i 5 (i)
ovan.
Illustrativt innehåll i en rapport angående faktiska iakttagelser vid granskningen
enligt särskild överenskommelse.
En rapport angående faktiska iakttagelser ska innehålla:
* Mottagare (licenssökande som givit uppdraget till revisorn att genomföra
granskningen enligt särskild överenskommelse);
* Angivande av den specifika finansiella eller ickefinansiella information för vilken
den genomförda granskningen tillämpats (d.v.s. i detta fall
spelartransfertabellen);
* Ett uttalande att uppdraget genomförts enligt vad som överenskommits med
mottagaren (d v s licenssökande);
* Angivande av syftet med granskningen enligt särskild överenskommelse;
* En förteckning över vilket arbete som genomförts vid granskningen;
* En beskrivning av revisorns faktiska iakttagelser inklusive tillräckligt utförliga
detaljer angående konstaterade felaktigheter och avvikelser.
* Uttalande att det arbete som genomförts inte varit vare sig en revision eller en
översiktlig granskning, och att därför ingen försäkran om förhållandena uttalas.
* Ett uttalande att om revisorn genomfört ytterligare arbete, en revision eller en
översiktlig granskning, andra fakta kanske hade framkommit vilka då hade
rapporterats.
* Ett uttalande att rapporten endast är tillgänglig för de parter som överenskommit
om att den ska upprättas.
* Ett uttalande (när det är tillämpligt) att rapporten endast avser de specificerade
frågorna och alltså inte avser den rapporterande enhetens årsredovisning och
finansiella ställning som helhet.
* Datum för upprättandet av rapporten; och
* Revisorns adress och underskrift.

Revisorsrapportens innehåll
Revisorsrapporten måste
d)
innehålla ett uttalande som bekräftar att utvärdering har genomförts enligt
RS Revisionsstandard I Sverige, Standard för näraliggande tjänster SNT
4400.
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e)

10.8.7

skickas till Licensgivaren SvFF tillsammans med den dokumentation som
bildar grund för licensieringsbeslut.

LICENSGIVAREN SVFF:S BESLUT
Licensgivaren SvFF ska, som en del av utvärderingen, läsa såväl informationen i
spelartransfertabellen som revisorns rapport utifrån granskningen enligt särskild
överenskommelse, samt speciellt granska att revisorns urvalsprocess varit
tillfredsställande.
Licens får ej beviljas:
A)

Om information angående betalningar avseende spelartransfers inte skickats
till licensgivaren SvFF.

B)

Om licenssökande skickar information som inte uppfyller minimikraven på
innehåll.

C)

Om licenssökande per den 31 december (T-1) året före säsongen som licens
söks för har förfallen skuld som avser spelartransfer gentemot annan
fotbollsklubb.

Vid behandling av licensansökan kan licens trots att klubb har förfallna skulder den 31
december (T-1) (se punkt C ovan) beviljas om licenssökande kan bevisa något av
följande den nästkommande 31 mars (T):
i)

Klubben har helt reglerat aktuell skuld; d v s betalt in hela det förfallna beloppet,
såtillvida inte annat överenskommits med fordringsägaren; eller
ii) Klubben har upprättat en skriftlig överenskommelse med fordringsägaren att
senarelägga betalningstiden för den aktuella skulden (Notera att om
fordringsägaren inte krävt betalning så är detta inte att betrakta som att man
överenskommit om senarelagd betalning); eller
iii) Rättsliga yrkanden har framställts och ansetts vara godtagbara av beslutsmässigt
nationellt eller internationellt organ för tvistlösning eller relevant organ för prövning
av sådant beslut avseende de förfallna skulderna från spelartransfer som kriteriet
avser. Om licensgivaren SvFF misstänker att förhandlingarna startats av
licenssökande i syfte att bara få den förfallna skulden att bli klassificerad som
tvistig (för att uppnå den situation som beskrivs i iii) ovan och därmed försökt
”köpa tid”, kan licensgivaren SvFF begära ytterligare bevisning för att styrka att
det inte är uppenbart att det är en tvist som det egentligen saknas grund för.
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10.9

INGA FÖRFALLNA SKULDER TILL ANSTÄLLDA

10.9.1

KRITERIET

Nr.

Nivå

Beskrivning

F.04

A

Inga förfallna skulder till anställda
Licenssökande måste bevisa att det, utifrån alla typer av avtal och förpliktelser till
anställda, inte finns några förfallna skulder till anställda per 31 december (T-1)
året före säsongen som licens ansöks för och om det finns att dessa har reglerats
senast den följande 31 mars (T), antingen genom överenskommen senare
betalning eller att dessa är föremål för en icke uppenbart ogrundad tvist vilken
överlämnats till beslutsmässigt organ för tvistlösning.
Skulder är förfallna belopp till anställda som är ett resultat av anställningskontrakt
eller andra lagliga skyldigheter gentemot anställda och inkluderar löner,
ersättningar för bildrättigheter, bonusar och andra förmåner. Förfallna skulder till
personer, som av varierande anledning inte längre är anställda hos
licenssökande, omfattas av detta kriterium och oavsett hur sådana skulder är
redovisade i årsredovisningen krävs att dessa betalningar ska vara gjorda eller på
annat sätt reglerade vid avtalade eller lagstadgade datum.

10.9.2

SYFTET MED KRITERIET
Kriteriet syftar främst till att säkerställa att angivna anställda erhåller överenskomna
löner och ersättningar vid överenskomna tidpunkter. Kriteriet ökar säkerhet för de
anställda, ökar klubbarnas trovärdighet och bidrar till rent spel på och vid sidan av
planen.

10.9.3

RAPPORTERINGSDATUM
Licenssökandes förmåga att uppfylla kriteriet ska utvärderas per den 31 december (T1) året före säsongen som licens söks för och den 31 mars (T) samma år som
tävlingssäsongen startar.
.

10.9.4

FÖRTYDLIGANDE AV “FÖRFALLNA SKULDER”
A) Skulder ska anses förfallna, om de inte betalas enligt överenskomna
villkor.
B) Skulder ska inte betraktas som förfallna, enligt dessa föreskrifter, om
licenssökanden (dvs. klubben) kan bevisa den 31 mars (T) att:
a) den har erlagt motsvarande belopp i sin helhet; eller
b) den har ingått ett avtal som har godkänts skriftligt av fordringsägaren att förlänga
tidsfristen för betalning utöver den sista inlämningsdagen (observera: det faktum att
om en fordringsägare inte har begärt betalning av ett belopp så utgör inte det en
förlängning av tidsfristen); eller
c) den har inlett en rättsprocess enligt nationell lagstiftning eller har inlett ett förfarande
med nationella eller internationella organ inom fotbollen eller relevant skiljedomstol där
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licenssökanden bestrider den försenade skulden. Om beslutande organ (licensgivaren
och/eller UEFA Club Financial Control Body) dock anser att en sådan talan har väckts
eller ett sådant förfarande har inletts i det enda syftet att undvika tillämpliga tidsfrister
som anges i dessa föreskrifter (dvs. för att köpa tid), kommer det aktuella beloppet
fortfarande betraktas som en förfallen skuld; eller
d) den bestrider en skuld till en fordringsägare och kan visa på rimligt sätt för det
relevanta beslutande organ (licensgivaren och/eller UEFA Club Financial Control
Body) att den fordran som har väckts eller förfarandet som har inletts är uppenbart
ogrundat. Emellertid kan licensgivaren SvFF eller UEFA Club Financial Control Body
anse att skuld föreligger.
Notera kraven i SvFF.s UEFA Financial Fair Play bestämmelser.
10.9.5

INFORMATION SOM SKA SAMMANSTÄLLAS AV LICENSSÖKANDE

10.9.5.1 INLEDNING
Licenssökanden måste, den 31 mars (T), bevisa att den inte har några förfallna
skulder till anställda (10.9.4), som uppstått innan 31 december (T-1) året före
säsongen som licens ansöks för, som är ett resultat av anställningskontrakt och andra
lagliga skyldigheter gentemot anställda. En rättslig tvist som är påkallad av en
fordringsägare leder inte längre till nekande av licens.
Skulder är förfallna belopp till anställda som är ett resultat av anställningskontrakt eller
andra lagliga skyldigheter gentemot anställda och inkluderar löner, ersättningar för
bildrättigheter, bonusar och andra förmåner. Förfallna skulder till personer, som av
varierande anledning inte längre är anställda hos licenssökande, omfattas av detta
kriterium och oavsett hur sådana skulder är redovisade i årsredovisningen krävs att
dessa betalningar ska vara gjorda eller på annat sätt reglerade vid avtalade eller
lagstadgade datum.
Vid tillämpningen av kriterium F.04 avses med begreppet anställda följande personer:
•

Alla professionella spelare enligt tillämpning av “FIFA Regulations for the Status
and Transfer of Players”, och

•

Administrativ-, teknisk-, medicinsk- och säkerhetspersonal som, enligt Kapitel 8 i
dessa bestämmelser, har bestämts till nivå A, vilket innebär Klubbdirektör (P.02),
Ekonomichef (P.03), Mediaansvarig (P.04), Säkerhetsansvarig (P.05), Läkare
(P.07), Fysioterapeut (P.08), Medicinskt ansvarig för ungdomslagen (P.09),
Huvudtränare för A-truppen (P.10), Assisterande tränare för A-truppen (P.11),
Ansvarig för ungdomsutvecklingsprogram (P.12), Ungdomstränare (P.13),
Supporteransvarig (P.15) och Ansvarig för tillträde till arena m.m. för
funktionshindrade (P.16). Denna listning av personer är fullständig.

Kommentar
Professionella spelare enligt den tillämpbara “FIFA Regulations for the Status and
Transfer of Players” innebär i Sverige (år 2018) spelare som fått en årlig ersättning
uppgående till minst 10.000 SEK.
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10.9.5.2 FÖRTECKNING ÖVER ANSTÄLLDA
Licenssökanden måste tillhandahålla revisorn och vid anmodan SvFF nödvändiga
dokument som visar skulderna per 31 december (T-1) året före säsongen som licens
ansöks för, likväl som dokument över skulderna per 31 mars (T) som härrör sig från
31 december (T-1) eller tidigare.
Licenssökande ska sammanställa en förteckning som visar;
i)

alla anställda som var anställda någon gång under året före det år som licens
ansöks för, d v s inte bara de som är anställda vid årets slut.

ii)

alla anställda där det finns ett utstående belopp att betala per 31 december (T1) oavsett om de var anställda under redovisningsåret T.

iii)

alla anställda där det finns ett rättsligt yrkande framställt till nationellt organ för
tvistlösning eller förhandlingar framställda till en nationell eller internationell
fotbollsauktoritet eller relevant arbitration tribunal.

Denna information ska skickas till Licensgivaren SvFF.
Följande information måste minst uppges för varje anställd:
i)

Den anställdes namn;

ii)

Den anställdes roll/position/funktion;

iii)

Datum för när anställningen började;

iv)

Datum för när anställningen upphörde (om tillämpbart); och

v)

Eventuell förfallen betalning till den anställde per den 31 december (T-1),
tillsammans med förklarande kommentar.
Alla skulder till anställda per 31 mars (T) som härrör sig tidigare eller från 31
december (T-1), inkluderat förfallodag för varje obetald skuld, tillsammans
med en förklarande kommentar ska redovisas.
Belopp som yrkas som är föremål för tvistlösning per den 31 mars (T).

vi)

vii)

Licenssökanden måste stämma av den totala skulden enligt tabellen över anställda
med årsredovisningen för ”Skulder gentemot de anställda”.
Förteckningen över anställda måste godkännas av klubbledningen vilket ska
bestyrkas genom ett uttalande som ska undertecknas av behörig firmatecknare på
uppdrag av styrelsen.

10.9.6

GRANSKNINGEN AV INFORMATIONEN

10.9.6.1 FASTSTÄLLANDE AV GRANSKANDE REVISORER
Samma revisor/-er som reviderar årsredovisningen ska även granska klubbens
handlingar avseende kriterium F.04.
10.9.6.2 GRANSKNINGSARBETET
Eftersom granskningsarbetet involverar en revisor måste arbetet genomföras genom
en granskning enligt särskild överenskommelse. Licensgivaren SvFF måste
fortfarande genomföra ett visst utvärderingsarbete, inkluderande att läsa revisorns
granskningsrapport utifrån den överenskomna granskningen av skulder till anställda
och skattemyndighet och framförallt granska att det urval som revisorn har gjort är
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tillfredsställande. Licensgivaren SvFF kan även göra ytterligare granskningar om det
anses nödvändigt.
RS Revisionsstandard i Sverige, Standard för näraliggande tjänster SNT 4400 ger
vägledning angående en revisors ansvar vid uppdrag att granska enligt särskild
överenskommelse samt form och innehåll i en rapport som revisor avger vid denna
typ av uppdrag.
Granskning enligt särskild överenskommelse kan inkludera följande arbetsmoment;
a)
b)
c)
d)

Läsning av den sammanställning som klubbledningen upprättat.
Ställa kontrollfrågor till klubbledningen angående den lämnade informationen.
Ta emot och granska bekräftelsebrev från anställda.
Jämföra informationen i den sammanställning som klubbledningen lämnat med
de källor från vilka informationen hämtats.

Omfattningen av revisorns arbete vid granskning av skulder till anställda
Beträffande skulder till anställda ska revisorns arbete vid granskning enligt
särskild överenskommelse bestå av följande.
1.

Erhålla den förteckningen över anställda som klubbledningen upprättat.

2.

Kontrollera att den totala skulden enligt tabellen över anställda stämmer med
årsredovisningen per 31 december för ”Skulder gentemot de anställda”.

3.

Erhålla bekräftelsebrev från anställda och göra stickprovskontroll för några
utvalda eller alla bekräftelsebrev samt jämföra dessa med informationen som
klubbledningen lämnat i förteckningen över anställda.

4.

Om det enligt revisorn finns en förfallen skuld som härrör sig till den 31 december
(T-1) eller tidigare måste den 31 mars (T) granskas
(i)

om alla förfallna skulder till respektive anställd per den 31 december (T-1)
har betalats vid revisorns granskning (senast 31 mars (T)); eller

(ii)

om en överenskommelse träffats med alla aktuella anställda om att skjuta
betalningen av de den 31 december (T-1) förfallna skulderna till ett senare
angivet tillfälle (10.9.4); eller

(iii)

om en tvist har uppstått/anspråk riktats/förhandlingar förts angående
betalning till angiven/angivna anställd/a per den 31 december (T-1)
avseende den/de förfallna skulden/erna, och att denna tvist är föremål för
tvistlösning i ett namngivet beslutsmässigt nationellt eller internationellt
organ (10.9.4).

5.

Kontrollera alla eller ett urval av bankuppgifter som stödjer uttalandet.

6.

Om tillämpligt, kontrollera dokument, inklusive avtal med aktuella anställda
och/eller korrespondens med tvistlösningsorgan som stödjer uttalandena i 4 (ii)
och 4 (iii) ovan.

Vid rapportering av hur granskningen genomförts ska samma krav på rapportering
tillämpas som i 10.8.6.
10.9.7

LICENSGIVAREN SVFF:S BESLUT
Licensgivaren SvFF ska, som en del av utvärderingen, läsa såväl informationen
angående skulder till anställda som revisorns rapport angående faktiska iakttagelser
utifrån granskningen enligt särskild överenskommelse samt särskilt säkerställa att
urvalet i granskningen är gjort på ett tillfredsställande sätt.
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Licens får ej beviljas:
A)

Om information angående förfallna skulder till anställda inte lämnats till
licensgivaren SvFF.

B)

Om licenssökande lämnar information som inte uppfyller minimikraven för vad
som ska redovisas.

C)

Om licenssökande har förfallna skulder till anställda den 31 december (T-1)
året före den säsong som licens ansöks för.

Vid behandling av licensansökan kan licens trots att klubb har förfallna skulder den 31
december (T-1) (se punkt C ovan) beviljas om licenssökande kan bevisa något av
följande den nästkommande 31 mars (T):
i)
ii)

iii)

Klubben har helt reglerat aktuell skuld; d v s betalt in hela det förfallna
beloppet, såtillvida inte annat överenskommits med fordringsägaren; eller
Klubben har upprättat en skriftlig överenskommelse med fordringsägaren att
senarelägga betalningstiden för den aktuella skulden (Notera att om
fordringsägaren inte krävt betalning så är detta inte att betrakta som att man
överenskommit om senarelagd betalning); eller
Rättsligt yrkande har framställts och ansetts vara godtagbara av
beslutsmässigt nationellt eller internationellt organ för tvistlösning eller
relevant organ för prövning av sådant beslut avseende de förfallna skulderna
rörande löner och ersättningar till anställda. Om licensgivaren SvFF
misstänker att förhandlingarna startats av licenssökande i syfte att bara få den
förfallna skulden att bli klassificerad som tvistig (för att uppnå den situation
som beskrivs i iii) ovan och därmed försökt ”köpa tid”, kan licensgivaren SvFF
begära ytterligare bevisning för att styrka att det inte är uppenbart att det är en
tvist som det egentligen saknas grund för.
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10.10

INGA FÖRFALLNA SKULDER TILL SKATTEMYNDIGHET

10.10.1

KRITERIET

Nr.

Nivå

Beskrivning

F.05

A

Inga förfallna skulder till skattemyndighet
Licenssökande måste bevisa att det, utifrån alla typer av avtal och förpliktelser till
anställda, inte finns några förfallna skulder till skattemyndighet per 31 december
(T-1) året före säsongen som ska licensieras, och om det finns att dessa har
reglerats senast den följande 31 mars (T), antingen genom överenskommen
senare betalning eller att dessa är föremål för en icke uppenbart ogrundad tvist
vilken överlämnats till beslutsmässigt organ för tvistlösning.

10.10.2

SYFTET MED KRITERIET
Kriteriet syftar främst till att säkerställa att sociala avgifter och skatter har inbetalats.
Kriteriet ökar säkerhet för de anställda och skattemyndigheten, ökar klubbarnas
trovärdighet och bidrar till rent spel på och vid sidan av planen.

10.10.3

RAPPORTERINGSDATUM
Licenssökandes förmåga att uppfylla kriteriet ska utvärderas per den 31 december (T1) året före säsongen som licens söks för och den 31 mars (T) samma år som
tävlingssäsongen startar.
.

10.10.4

FÖRTYDLIGANDE AV “FÖRFALLNA SKULDER”
A) Skulder ska anses förfallna, om de inte betalas enligt avtalade eller juridiskt
bindande villkor.
B) Skulder ska inte betraktas som förfallna, enligt dessa föreskrifter, om
licenssökanden (dvs. klubben) kan bevisa den 31 mars (T) att:
a) den har erlagt motsvarande belopp i sin helhet; eller
b) den har ingått ett avtal som har godkänts skriftligt av fordringsägaren att förlänga
tidsfristen för betalning utöver den sista inlämningsdagen (observera: det faktum att
om en fordringsägare inte har begärt betalning av ett belopp så utgör inte det en
förlängning av tidsfristen); eller
c) den har inlett en rättsprocess enligt nationell lagstiftning eller har inlett ett förfarande
med nationella eller internationella organ inom fotbollen eller relevant skiljedomstol där
licenssökanden bestrider den försenade skulden. Om beslutande organ (licensgivaren
och/eller UEFA Club Financial Control Body) dock anser att en sådan talan har väckts
eller ett sådant förfarande har inletts i det enda syftet att undvika tillämpliga tidsfrister
som anges i dessa föreskrifter (dvs. för att köpa tid), kommer det aktuella beloppet
fortfarande betraktas som en förfallen skuld; eller
d) den bestrider en skuld till en fordringsägare och kan visa på rimligt sätt för det
relevanta beslutande organ (licensgivaren och/eller UEFA Club Financial Control
Body) att den fordran som har väckts eller förfarandet som har inletts är uppenbart
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ogrundat. Emellertid kan licensgivaren SvFF eller UEFA Club Financial Control Body
anse att skuld föreligger.
Notera kraven i SvFF:s UEFA Financial Fair Play bestämmelser, för de klubbar som
deltar i UEFA:s klubbtävlingar.

10.10.5

INFORMATION SOM SKA SAMMANSTÄLLAS AV LICENSSÖKANDE

10.10.5.1 INLEDNING
Licenssökanden måste, den 31 mars (T), bevisa att den inte har några förfallna
skulder till skattemyndighet (10.10.4) som uppstått innan 31 december (T-1) året före
säsongen som ska licenseras, som är ett resultat av anställningskontrakt och andra
lagliga skyldigheter gentemot anställda. En rättslig tvist som är påkallad av en
fordringsägare leder inte längre till nekande av licens.

10.10.5.2 DOKUMENTATION AV SKULDER TILL SKATTEMYNDIGHET
Licenssökanden måste tillhandahålla revisorn och vid anmodan SvFF nödvändiga
dokument som visar skulderna till Skattemyndigheten för sociala avgifter och
personalens källskatt per 31 december (T) året före säsongen som licens ansöks för,
likväl som dokument över skulderna per 31 mars (T) som härrör sig från 31 december
(T-1) eller tidigare, samt yrkanden och pågående tvistlösningar.
Licensgivaren SvFF har också rätt att begära denna information.
Följande information måste, som ett minimum av licenssökanden, anges med hänsyn
till varje skuld till skattemyndigheten tillsammans med en förklarande kommentar;
a)

Namn på fordringsägaren;

b)

Alla skulder per 31 december (T-1), inklusive förfallodatum för varje
obetald skuld;

c)

Alla skulder per 31 mars (Y) (som härrör från 31 december (T-1)),
inklusive förfallodatum för varje obetald skuld, tillsammans med
förklaringar och stödjande handlingar per 31 mars (T);

d)

Beloppet för eventuella skulder som ät tvistiga och/eller är föremål för
tvistlösning, med förklaringar och stödjande handlingar.

Licenssökanden måste stämma av den totala skulden enligt tabellen över skulder till
Skattemyndigheten med utdrag från klubbens skattekonto per 31 december (T-1).
Tabellen avseende skulder till Skattemyndigheten per 31 december (T-1) måste
godkännas av klubbledningen vilket ska bestyrkas genom ett uttalande som ska
undertecknas av behörig firmatecknare på uppdrag av styrelsen.

10.10.6

GRANSKNING AV INFORMATIONEN

10.10.6.1 FASTSTÄLLANDE AV GRANSKANDE REVISORER
Samma revisor/-er som reviderar årsredovisningen ska även granska klubbens
handlingar avseende kriterium F.05.

78
SvFF:s UEFA-Klubblicensbestämmelser, fastställda av FS 14 oktober 2019

10.10.6.2 GRANSKNINGSARBETET
Eftersom granskningsarbetet involverar en revisor måste arbetet genomföras genom
en granskning enligt särskild överenskommelse. Licensgivaren SvFF måste
fortfarande genomföra ett visst utvärderingsarbete, inkluderande att läsa revisorns
granskningsrapport utifrån den överenskomna granskningen av skulder till anställda
och skattemyndighet och framförallt granska att det urval som revisorn har gjort är
tillfredsställande. Licensgivaren SvFF kan även göra ytterligare granskningar om det
anses nödvändigt.
RS Revisionsstandard i Sverige, Standard för näraliggande tjänster SNT 4400 ger
vägledning angående en revisors ansvar vid uppdrag att granska enligt särskild
överenskommelse samt form och innehåll i en rapport som revisor avger vid denna
typ av uppdrag.
Granskning enligt särskild överenskommelse kan inkludera följande arbetsmoment;
a)
b)
c)
d)

Läsning av den sammanställning som klubbledningen upprättat.
Ställa kontrollfrågor till klubbledningen angående den lämnade informationen.
Ta emot och granska bekräftelsebrev från anställda.
Jämföra informationen i den sammanställning som klubbledningen lämnat med
de källor från vilka informationen hämtats.

Omfattningen av revisorns arbete vid granskning av skulder till
skattemyndighet
Beträffande skulder till skattemyndighet och beträffande kontrakt- och legala
skyldigheter gentemot den licenssökandes anställda ska revisorns arbete vid
granskning enligt särskild överenskommelse bestå av följande.
1. Revisorn måste bedöma och analysera den information som licenssökanden
lämnat in rörande informationen om skulder till skattemyndigheten samt övriga
underliggande dokument som hör till:
a)

Erhålla tabellen över skulder till skattemyndighet, som ska vara
underskriven av behörig firmatecknare på uppdrag av styrelsen;

b)

Kontrollera att tabellen totala skulder till skattemyndighet stämmer
med utdraget från klubbens skattekonto per 31 december (T-1)
enligt kriterium F.05;

c)

Erhålla tillhörande underliggande dokument.

2. Om det enligt revisorn finns en förfallen skuld per 31 december (T-1) som härrör
till skulder till skattemyndighet, vilka är ett resultat av anställningskontrakt
och/eller andra lagliga skyldigheter gentemot anställda, utvärdera före den 31
mars (T)
(i)

om alla förfallna skulder som härrör sig till den 31 december (T-1) har
betalats vid revisorns granskning (senast 31 mars (T)); eller

(ii)

om en överenskommelse träffats med skattemyndigheten att skjuta
betalningen av de den 31 december (T-1) förfallna skulderna till ett senare
angivet tillfälle; eller

(iii)

om en tvist har uppstått angående betalning avseende den per den 31
december (T-1) förfallna skulden, och att denna tvist är föremål för juridisk
prövning i beslutsmässig instans.
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3. Kontrollera alla eller ett urval av bankuppgifter som stödjer uttalandet i 2 (i) ovan.
4. Kontrollera dokument, inklusive överenskommelse med skattemyndigheten
och/eller korrespondens med relevant beslutsmässig instans som stödjer
uttalandena i 2 (ii) och 2 (iii) ovan.
Beträffande revisorns rapportering angående granskningen gäller samma krav som i
10.8.6.2 ovan.
10.10.7

LICENSGIVAREN SVFF:S BESLUT
Licensgivaren SvFF ska, som en del av utvärderingen, läsa informationen angående
skulder till skattemyndighet som revisorns rapport angående faktiska iakttagelser
utifrån granskningen enligt särskild överenskommelse samt särskilt säkerställa att
urvalet i granskningen är gjort på ett tillfredsställande sätt.
Licens får ej beviljas:
A)

Om information angående förfallna skulder till skattemyndighet avseende på
löner avdragna skatter samt sociala avgifter inte lämnats till licensgivaren
SvFF.

B)

Om licenssökande lämnar information som inte uppfyller minimikraven för vad
som ska redovisas.

C)

Om licenssökande har förfallna skulder till skattemyndighet avseende på löner
avdragna skatter samt sociala avgifter per den 31 december (T-1) året före
den säsong som licens ansöks för.

Vid behandling av licensansökan kan licens trots att klubb har förfallna skulder den 31
december (T-1) (se punkt C ovan) beviljas om licenssökande kan bevisa något av
följande den nästkommande 31 mars (T):
i)

Klubben har helt reglerat aktuell skuld; d v s betalt in hela det förfallna beloppet,
såtillvida inte annat överenskommits med fordringsägaren; eller
ii) Klubben har upprättat en skriftlig överenskommelse med fordringsägaren att
senarelägga betalningstiden för den aktuella skulden (Notera att om
fordringsägaren inte krävt betalning så är detta inte att betrakta som att man
överenskommit om senarelagd betalning); eller
iii) Rättsligt yrkande har framställts och ansetts vara godtagbara av beslutsmässigt
nationellt eller internationellt organ för tvistlösning eller relevant organ för
prövning av sådant beslut avseende de förfallna skulderna rörande löner och
ersättningar till anställda samt innehållna skatter och sociala avgifter hänförbara
till dessa löner och ersättningar. Om licensgivaren SvFF misstänker att
förhandlingarna startats av licenssökande i syfte att bara få den förfallna skulden
att bli klassificerad som tvistig (för att uppnå den situation som beskrivs i iii) ovan
och därmed försökt ”köpa tid”, kan licensgivaren SvFF begära ytterligare
bevisning för att styrka att det inte är uppenbart att det är en tvist som det
egentligen saknas grund för.
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10.11

SKRIFTLIGT UTTALANDE FRÅN KLUBBLEDNING FÖRE BESLUT OM LICENS

10.11.1

KRITERIET

Nr.

Nivå

Beskrivning

F.06

A

Skriftligt uttalande från klubbledningen före beslut om licens
Inom sju dagar före Licensnämndens första möte som behandlar de finansiella
kriterierna för licenssökanden, ska licenssökandens klubbledning lämna ett
skriftligt uttalande till licensgivaren SvFF.
Det skriftliga uttalandet ska klargöra att de dokument som lämnats SvFF tillhanda
är kompletta och korrekta samt att de juridiska enheter som omfattas
överensstämmer med vad som definierats som ingående enheter i vad som mätts
tidigare i Licensieringsprocessen, och om/eller om inte någon händelse eller
någon förutsättning av stor ekonomisk betydelse har hänt, oavsett om det på ett
negativt sätt kan påverka licenssökandens finansiella ställning efter den senaste
balansdagen den 31 december (T-1) i den senaste inlämnade reviderade
årsredovisningen eller ej. Det måste också anges om licenssökanden varit eller
är försatt i, eller ansökt om konkurs eller företagsrekonstruktion inom 12 månader
före UEFA-licenssäsongen.
Kommentar: Exakt datum för när det skriftliga uttalandet från klubbledningen ska
göras och vara inlämnat till licensgivaren SvFF informeras om årligen av
licensgivaren SvFF i början av licensieringsprocessen.

10.11.2

SYFTET MED KRITERIET
Kriterium F.06 tillämpas för alla licenssökanden.
Syftet med kriteriet är att säkerställa UEFA-klubbspelets kontinuitet.
Före det att licensbeslut ska fattas, får licensgivaren aktuell information från varje
licenssökande, där det framgår om/eller om inte det har inträffat någon händelse eller
om någon förutsättning ändrats sedan balansdagen den 31 december (T-1) i den
närmast föregående reviderade årsredovisningen, som får stor ekonomisk betydelse
Genom detta kan licensieringsbeslut fattas utifrån mer aktuell information.

10.11.3

RAPPORTERINGSDATUM
Licenssökande måste i skriftlig form göra ett uttalande från klubbledningen och lämna
detta till licensgivaren SvFF inom sju dagar före Licensnämndens första möte
angående licenssökandens förmåga att uppfylla de finansiella kriterierna. Exakt
datum för när detta uttalande ska vara daterat och när detta uttalande ska vara hos
licensgivaren SvFF kommuniceras årligen skriftligen i god tid från licensgivaren SvFF.

10.11.4

INFORMATION SOM SKA SAMMANSTÄLLAS AV LICENSSÖKANDE
Varje licenssökande måste göra ett skriftligt uttalande från klubbledningen och lämna
detta till licensgivaren SvFF. Detta skriftliga uttalande måste klargöra om/eller om inte
någon händelse inträffat eller några förutsättningar ändrats som är av stor ekonomisk
betydelse sedan balansdagen den 31 december (T-1) närmast föregående reviderade
årsredovisning.
Licenssökanden måste bekräfta följande;
a)

Att alla dokument som lämnats in till SvFF är kompletta och korrekta;
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b)

Att det inträffat/inte inträffat någon händelse eller förändring i
förhållande till något av licenskriterierna;

c)

Att det inträffat/inte inträffat någon händelse eller förändring sedan den
senaste reviderade årsredovisningen, som är av stor ekonomisk
betydelse, vilken påverkar licenssökandes ekonomiska situation. Om
någon sådan händelse inträffat måste det skriftliga uttalandet från
klubbledningen innehålla en beskrivning av händelsen eller den
ändrade förutsättningen och en bedömning av dess ekonomiska
betydelse, eller ett uttalande om att det inte går att bedöma den
ekonomiska betydelsen;

d)

Bekräfta om licenssökanden (eller den registrerade medlemmen i SvFF
som har ett kontrakterat medlemskap med licenssökanden i den
mening som framgår av kapitel 4) eller licenssökandes moderförening
som ingår i den rapporterande och sökande enheten varit eller är försatt
i, eller ansökt om konkurs eller företagsrekonstruktion inom 12 månader
före UEFA-licenssäsongen, eller inte.

Godkännande av klubbledningen ska bestyrkas genom underskrift av behörig
firmatecknare på uppdrag av styrelsen.
Licensgivaren SvFF kan begära ytterligare information och/eller ytterligare skriftliga
uttalanden från klubbledningen.
Exempel på händelser eller ändrade förutsättningar vilka, var för sig eller tillsammans,
kan få stor ekonomisk betydelse är följande:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

Bundna lån som närmar sig förfallodag utan realistiska möjligheter att förnya
dem eller betala tillbaka skuld.
Indikationer på att finansiellt stöd från finansiär eller andra kommer att dras in.
Väsentliga underskott i rörelseresultatet sedan den senaste inlämnade
årsredovisningen.
Oförmåga att betala fordringsägare på förfallodagar.
Oförmåga att uppfylla lånevillkor i överenskommelser med finansiärer.
Gjord upptäckt, som också kan bekräftas, att större bedrägeri skett eller att
annat större fel uppstått som innebär att den senaste årsredovisningen är
felaktig.
Utslag i pågående juridisk förhandling mot licenssökande som resulterar i
fordran på licenssökande som är osannolikt att denne kan klara av att betala.
Ansvaret för den licenssökande klubbens exekutiva ledning har övertagits av
person(personer) som utsetts externt utifrån obeståndsregler eller andra
juridiska utgångspunkter, snarare än utifrån licenssökande klubbens
utgångspunkt.
Betydelsefull förändring av någon eller några av licenssökandens
nyckelbefattningshavare.
Klubbledningen beslutar att den har för avsikt att likvidera den licenssökande
juridiska personen, eller söka skydd från fordringsägare i enlighet med
gällande lagar, eller att licenssökande inte har något realistisk alternativ att
göra något annat.

Denna listning är inte fullständig, inte heller innebär det med nödvändighet att
inträffandet av en eller flera saker som beskrivits ovan behöver innebära att
licenssökandens finansiella ställning försämras.
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10.11.5

GRANSKNING AV INFORMATIONEN

10.11.5.1 Fastställande av granskande revisor
Granskningen av det skriftliga uttalandet från klubbledningen görs av licensgivaren
SvFF. Vid vissa omständigheter kan licensgivaren SvFF begära att licenssökande
klubb ger revisorn i uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.
Om en revisor är involverad ska samma revisor som reviderar årsredovisningen även
granska klubbens handlingar avseende kriterium F.06.
Revisorns uppfattning utifrån utförd granskning enligt särskild överenskommelse
tillsammans med klubbledningens skiftliga uttalande lämnas till licensgivaren SvFF.
10.11.5.2 Granskningsarbetet
Om en revisor är involverad måste arbetet genomföras genom en granskning enligt
särskild överenskommelse. Licensgivaren måste fortfarande genomföra ett visst
utvärderingsarbete, inkluderande att läsa revisorns granskningsrapport utifrån den
överenskomna granskningen av klubbledningens uttalande.
Granskning enligt särskild överenskommelse kan inkludera följande arbetsmoment;
a) Läsa och bedöma klubbledningens uttalande avseende eventuella större
förändringar, i förhållande till licensieringskriterierna;
b) Granska klubbarnas förmåga till fortsatt drift (going-concern) avseende
åtminstone UEFA-licenssäsongens slutförande. Licensen ska nekas om
licenssökanden inte uppfyller kravet om fortsatt drift, baserat på den finansiella
informationen, till slutet av UEFA-licenssäsongen;
c) Om tillämpbart, läsa och kontrollera informationen avseende om det inträffat
någon händelse eller förändring sedan den senaste reviderade årsredovisningen,
i kombination med budgeten och övrig tilläggsinformation som finns tillgängligt;
d) Om licenssökande eller den licenssökandes moderförening som ingår i den
rapporterande enheten varit eller är försatt i, eller ansökt om konkurs eller
företagsrekonstruktion inom 12 månader före UEFA-licenssäsongen, ska
licensansökan avslås. För att undvika otydlighet, ska licens också nekas trots att
den aktuella rapporterande enheten inte längre söker skyddet, när licensbeslutet
tas.
e) Ställa kontrollfrågor till klubbledningen angående innehållet i klubbledningens
uttalande.
f) Jämföra informationen i klubbledningens uttalande med annan tillgänglig
information.

10.11.6

LICENSGIVAREN SVFF:S BESLUT
Licensgivaren SvFF ska, som en del av utvärderingen, läsa såväl informationen
angående händelser eller ändrade förutsättningar av större ekonomisk betydelse,
tillsammans med den finansiella information, den historiska finansiella information och
den framtida finansiella information som licenssökanden lämnat till licensgivaren
SvFF, samt tillsammans med övrig tillkommande dokumentation som kommit
licensgivaren tillhanda (inkluderat revisionsberättelsen), i det fall SvFF så begärt.
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Licens får ej beviljas:
A)

Om klubbledningens skriftliga uttalande inte lämnats till licensgivaren SvFF
inom den fastställda tidsperioden.

B)

Om, baserat på informationen angående händelse eller förändrad förutsättning
av stor ekonomisk betydelse, historisk finansiell information samt framtida
finansiell information, licensgivaren SvFF enligt dess bedömning anser att
licenssökande inte kan klara att fortsätta verksamheten som ”going concern”
fram till slutet av säsongen som licens ansöks för.

C)

Om, licenssökanden eller licenssökandes moderförening som ingår i den
rapporterande enheten varit eller är försatt i, eller ansökt om konkurs eller
företagsrekonstruktion inom 12 månader före UEFA-licenssäsongen. För att
undvika otydlighet, ska licens också nekas trots att konkurs eller
företagsrekonstruktion är avslutad när licensbeslutet tas.
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10.12

EGET KAPITAL MÅSTE VARA POSITIVT ELLER NOLL

10.12.1

KRITERIET

Nr.

Nivå

Beskrivning

F.07

A

Eget kapital måste vara positivt eller noll
Licenssökandens eget kapital får inte vara negativt per årsredovisningsdatum
den 31 december (T-1) året före det år licens prövas.
Om det är negativt måste licenssökande upprätta en handlingsplan för hur man
ska eliminera det negativa egna kapitalet till innevarande års slut. Denna
handlingsplan måste godkännas av licensgivaren SvFF. Det egna kapitalet måste
vara positivt eller noll nästföljande 31 december (T) under innevarande år.

10.12.2

SYFTET MED KRITERIET
Kriterium F.07 är tillämpligt på alla licenssökande i Sverige.
Syftet med kriteriet är att säkerställa kontinuiteten av UEFA-klubbtävlingarna.

10.12.3

RAPPORTERINGSPERIOD
Licenssökande måste lämna den reviderade årsredovisningen (och om så är
nödvändigt, en handlingsplan) per föreskrivet bokslutsdatum den 31 december (T-1),
året före när licenshandlingar ska lämnas in till licensgivaren SvFF vilket tillika är året
före när licensgivaren SvFF ska uppge för UEFA vilka klubbar som beviljats licens.
Rapporteringsperioden är densamma som i kriterium F.01.

10.12.4

INFORMATION SOM SKA SAMMANSTÄLLAS AV LICENSSÖKANDE
Informationen är densamma som sammanställs i kriterium F.01.
Licensgivaren SvFF har möjligheten att begära ytterligare information om man anser
det nödvändigt, och även möjligheten att begära information angående koncernbolag
om detta anses vara nödvändigt.
Om licenssökande redovisar negativt eget kapital per bokslutsdatum den 31
december (T-1) året före licens prövas måste licenssökande upprätta en
handlingsplan för hur man ska eliminera det negativa egna kapitalet till innevarande
års slut (T). Handlingsplanen måste vara licensgivaren SvFF tillhanda senast den 31
mars året efter bokslutsdatum.
DET FÖRESKRIVNA INNEHÅLLET I EN HANDLINGSPLAN
Balansdagen för den senaste årsredovisningen:
Det egna kapitalets storlek i den senaste årsredovisningen:
Redovisat resultat i den senaste årsredovisningen:
Redovisat resultat i den senaste årsredovisningen, exklusive spelaromsättningsnetto:
Följande dokument måste bifogas:
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•

Jämförelse mellan budget och bedömt utfall från 1 januari till 31 mars, året
efter den senaste årsredovisningen.

•

Den kompletta handlingsplanen, med alla detaljer.

Följande frågor måste besvaras, och förtydliganden göras:
•

Vilka är de stora riskerna i innevarande års budget?

•

Om licenssökande hamnar i likviditetsproblem, vilka aktiviteter planerar man
då att genomföra för att lösa dessa problem?

•

En översiktlig beskrivning av handlingsplanen (hela handlingsplanen måste
bifogas)

•

Vilka är nyckelfaktorerna för att handlingsplanen ska lyckas?

•

Vad licenssökande kommer att göra för att se till att riskerna minskar
avseende dessa nyckelfaktorer?

•

Vilka åtgärder har redan börjat genomföras eller är redan genomförda i
handlingsplanen?

•

Licenssökandens revisors utlåtande angående handlingsplanen, om den är
realistisk eller ej (uttalandet ska bifogas).

10.12.5

GRANSKNINGSARBETET
Licensgivaren SvFF utför allt gransknings- och utvärderingsarbete.

10.12.6

LICENSGIVAREN SVFF:S BESLUT
Licensgivaren SvFF ska, som en del av utvärderingen, läsa såväl informationen
angående det egna kapitalets storlek, i den bifogade reviderade årsredovisningen,
som licenssökandens handlingsplan inklusive svar på frågor enligt ovan (i
förekommande fall).
Licens får ej beviljas:
a) Om det egna kapitalet är negativt och licenssökande inte har lämnat in en
handlingsplan till licensgivaren SvFF vid senaste datum för inlämnande av denna.
b) Om det egna kapitalet är negativt och den inlämnade handlinsplanen för att nå
noll eller positivt eget kapital i slutet av innevarande år bedöms som uppenbart
orealistisk.
c) Om det egna kapitalet föregående år var negativt och en handlingsplan
godkändes av licensgivaren SvFF avseende den föregående
licensieringsprocessen, men det egna kapitalet fortfarande är negativt i slutet av
det följande bokslutsåret (som nu inlämnad årsredovisning avser).
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10.13

KRITERIER: FRAMÅTSYFTANDE FINANSIELL

10.13.1

KRITERIET

INFORMATION (BUDGET)

Nr.

Nivå

Beskrivning

F.08

A

Framåtsyftande finansiell information (budget)

Se nedan

Den framåtsyftande finansiella informationen som licenssökande ska
sammanställa och lämna till licensgivaren SvFF, om den har utlöst IND 1 (going
concern) eller/och IND 2 (negativt eget kapital), ska bestå av följande:
a) Resultatbudget;
b) Kassaflödesbudget; och
c) Förklarande noter inklusive antaganden och risker samt jämförelser
mellan budget och utfall.
Den framåtsyftande finansiella informationen ska bygga på antaganden som inte
är orealistiska och uppfylla de minimikrav på informationsinnehåll som definieras
i dessa bestämmelser.

Observera: Om licenssökande utlöser någon varningsindikator 1 och/eller 2, måste licensgivaren SvFF
genomföra ett ytterligare och mer omfattande utvärderingsarbete av den framåtsyftande finansiella
informationen vilket, i vissa fall, kan leda till att licens inte kan beviljas. Om licenssökande inte utlöser
någon varningsindikator, behöver licensgivaren SvFF inte genomföra något ytterligare och mer
omfattande utvärderingsarbete.

10.13.2

SYFTET MED KRITERIET
Den framåtsyftande finansiella information avser tiden efter den finansiella
rapporteringen i den senaste årsredovisningen, och omfattar innevarande år samt
hela det år som licensieringen avser.
Den framåtsyftande finansiella informationen grundar sig på antaganden om
händelser som bedöms inträffa i framtiden och möjliga åtgärder som klubbledningen
kan antas genomföra. Den framåtsyftande finansiella informationen är till sin natur
subjektiv och vid dess upprättande måste ett antal bedömningar göras.
För klubbarna kan upprättandet av den framåtsyftande finansiella informationen vara
en hjälp i arbetet att förbättra sin ekonomi. Den framåtsyftande finansiella
informationen kan vara ett viktigt verktyg för klubbledningen för att förutse framtida
kassaflöden, i synnerhet dess ”timing” och säkerhet. Detta kan i sin tur hjälpa till att
öka den finansiella stabiliteten och skydda fordringsägarna. Att budgetera och följa
upp budget är ett allmänt vedertaget arbetssätt i all affärsverksamhet.
Beträffande den framåtsyftande finansiella informationen, framgår i diagrammet i
10.4.3 sambanden mellan målen, de finansiella kriterierna, kraven på information och
utvärderingsarbetet.
Varje licenssökande måste upprätta och till licensgivaren SvFF lämna framåtsyftande
finansiell information om de har utlöst varningsindikatorerna 1 och/eller 2. Varje
licensgivare måste försäkra sig om att, för de klubbar som är kvalificerade för UEFA:s
klubbtävlingar, kriterium F.08 (budget) är uppfyllt, om indikator utlösts.
Kravet på inlämnandet till licensgivaren SvFF av den framåtsyftande finansiella
informationen säkerställer att sådan information verkligen har upprättats av de
licenssökande klubbarna och skapar också samtidigt en gemensam grundsyn i denna
principiella fråga bland de olika nationsförbunden.
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10.13.3

RAPPORTERINGSPERIOD
Licenssökande ska upprätta en framåtsyftande finansiell information som ska omfatta
perioden (T) som startar den 1 januari året direkt efter den inlämnade
årsredovisningen per den 31 december (T-1) (som inlämnats enligt F.01) och omfatta
den 30 juni (T+1) nästkommande räkenskapsår.
Den framåtsyftande finansiella informationen ska omfatta 18 månadersperioden från
den 1 januari innevarande år till den 30 juni nästkommande år, och måste vara
uppdelad i sex tremånadersperioder; 1 januari-31 mars, 1 april-30 juni, 1 juli-30
september, 1 oktober-31 december innevarande år samt 1 januari-31 mars och 1
april-30 juni nästkommande år.

10.13.4

INFORMATION SOM SKA UPPRÄTTAS AV LICENSSÖKANDE

10.13.4.1 INLEDNING
Licenssökande ska upprätta och till licensgivaren SvFF lämna framåtsyftande
finansiell information bestående av:
i)

Resultatbudget med jämförande siffror för utfallet det närmast föregående året;

ii)
Kassaflödesbudget med jämförande siffror för utfallet det närmast föregående
året;
iii)

Förklarande noter, som ska innehålla en översiktlig beskrivning av varje
antagande av större ekonomisk betydelse som har använts för att upprätta
resultatbudget och kassaflödesbudget, samt också översiktligt beskriva
nyckelfaktorerna som utgör de största riskerna som kan få stor betydelse för
det framtida ekonomiska utfallet.

Följande information ska ingå:
a)

Den rapporterande enhetens namn (och juridisk form), säte och adress samt
angivande av om eventuell ändring av den rapporterande enhetens namn
skett sedan bokslutsdatum för föregående års årsredovisning;

b)

Om den finansiella informationen omfattar den enskilda juridiska personen
eller en koncern eller någon annan kombination av juridiska personer samt en
beskrivning av strukturen och sammansättningen av dessa kombinationer;

c)

Bokslutsdag; och

d)

Angivande av vilken valuta som används.

Den framåtsyftande finansiella informationen måste baseras på antaganden som inte
är orealistiska.
Den framåtsyftande finansiella informationen, tillsammans med de antaganden som
den baseras på, måste godkännas av klubbledningen för den licenssökande klubben,
vilket ska bestyrkas genom ett uttalande undertecknat av licenssökandens
firmatecknare på styrelsens uppdrag.
10.13.4.2 MINIMIKRAV PÅ INNEHÅLL I DEN FRAMÅTSYFTANDE FINANSIELLA INFORMATIONEN
Den framåtsyftande finansiella informationen måste, som ett minimum, innehålla
följande:
a)

För resultatbudgeten, samma rader som de angivna posterna från (i) till (xxi) i
10.6.4, samt det egna kapitalet vid periodens början respektive vid periodens
slut; och
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b)

För kassaflödesbudgeten kassaflödena för perioderna uppdelade i kassaflöde
från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten
samt kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Information på ytterligare rader eller i noter ska ingå om denna information klargör
något förhållande eller om ett utelämnande av denna information skulle innebära att
den framåtsyftande finansiella informationen inte ger en rättvisande bild.
Licenssökande ska tillämpa samma redovisningsprinciper vid upprättandet av den
framåtsyftande finansiella informationen som tillämpats vid den senaste
årsredovisningen, förutom eventuella förändringar i redovisningsprinciper vilka gjorts
efter den senaste årsredovisningen och vilka kommer att tillämpas i nästkommande
årsredovisning. I dessa fall ska förändringar av redovisningsprinciper anges.
Innehållet i den framåtsyftande finansiella informationen (FFI)
För att bli användbar ska den framåtsyftande finansiella informationen (FFI) vara:
•

Begriplig;

•

Relevant;

•

Trovärdig, och
Jämförbar.

•

För att FFI ska vara begriplig, behöver användaren tillräcklig information för att
kunnat göra bedömningar om osäkerheter förenat med den. Därför behöver det
framgå:
•

Identifierade faktorer som skapar osäkerhet;

•

Gjorda antaganden angående framtida händelser och andra osäkerheter;
Fastställande av faktorer som kommer att påverka om gjorda antaganden
kommer att uppfyllas i verkligheten;
Alternativa utfall, utifrån konsekvenser av att gjorda antaganden inte uppfylls i
verkligheten.

•
•

För att FFI ska vara relevant, så ska den:
•

Vara sådan att den kan få påverkan på licensgivaren SvFF:s beslut; och

•

Vara av värde vid framtidsbedömningar eller såsom bekräftelse vara av värde vid
utvärdering av tidigare genomförda bedömningar.

För att FFI ska vara trovärdig ska den genomgående bygga på faktabaserade
strategier, planer och riskanalyser. Information är trovärdig om:
•

Licensgivaren SvFF kan lita på den som en trovärdig beskrivning av vad den
antingen antas beskriva eller rimligen skulle kunna förväntas beskriva.

•

Den är neutral, genom att den inte innehåller avsiktlig eller systematisk
partiskhet som syftar till att påverka beslut eller bedömningar för att uppnå ett
förutbestämt resultat;

•

Den inte innehåller några större felaktigheter;
Den är komplett till alla väsentliga delar (t.ex. betydande planer, risker och
strategier); och
Den är försiktig såtillvida att en viss försiktighet tillämpats vid antagandena och
vid bedömningarna av osäkra förutsättningar.

•
•
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Det är inte ett nödvändigt krav vid upprättandet av FFI, för att uppfylla kraven ovan, att
endast ett bedömt framtida utfall redovisas. Alternativa budgetar är acceptabla som
grund för en trovärdig beskrivning av licenssökandens FFI.
Att informationen inte ska innehålla några större felaktigheter innebär att
informationen ska innehålla analyser (och ange risker och osäkerheter) på ett korrekt
sätt, inte att utfallet kommer att bli detsamma som i budgeten i FFI. Mer tydligt kan
detta uttryckas att det faktum att en framtidsbedömning inte innehåller större fel inte
innebär att utfallet kommer att bli samma siffror som i framtidsbedömningen.
För att FFI ska vara jämförbar, ska den vid olika tillfällen kunna jämföras med utfallet i
form av historisk finansiell information rörande den budgeterade perioden. Finansiell
information är jämförbar om den:
•
•
•

Kan jämföras med liknande information för andra perioder så att likheter och
skillnader kan identifieras;
Är konsekvent upprättad och presenterad (även om förbättringar vid tillämpningar
ska finnas med); och
Stöds genom att ange de redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet.

Balansräkningen
För att uppfylla minimikraven i kriterium F.08 är det inget krav att upprätta en
balansräkning. Emellertid är att rekommendera att licenssökande upprättar en
balansbudget, integrerad med resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten, som täcker
samma period.

10.13.5

GRANSKNINGSARBETET

10.13.5.1 VARNINGSINDIKATORER (NOTERA IND 3 OCH IND 6 I SVFF:S UEFA FINANCIAL FAIR PLAY
BESTÄMMELSER)
Alla licenssökande ska till licensgivaren SvFF lämna framåtsyftande finansiell
information som uppfyller minimikraven när det gäller innehåll angivet i 10.13.4 om
varningsindikator 1 och/eller 2 har utlösts. Utlösandet av indikationerna indikerar att
licenssökanden kan ha ekonomiska problem och kan få som framtida ekonomiska
problem.
Varningsindikatorerna är definierade i 10.13.5.2. Licensgivaren SvFF är ansvarig för
att bedöma om en varningsindikator utlösts eller inte.
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10.13.5.2 DEFINITION AV VARNINGSINDIKATORER 1 OCH 2
Om en licenssökande visar något/några av vad som beskrivs i IND.01, eller IND.02
(nedan), utlöser licenssökande en/flera varningsindikator/-er.
Nr.

Beskrivning

IND.01

Indikator 1; Going concern (fortsatt drift)
Revisionsberättelsen avseende den reviderade årsredovisningen som lämnats in
till licensgivaren SvFF enligt kriterium F.01 innehåller särskild upplysning eller
reservation avseende antagande om fortsatt drift av verksamheten. (se vidare
10.6.6)

IND.02

Indikator 2; Negativt eget kapital
I den reviderade årsredovisningen (inklusive den tilläggsinformation som krävs i
licensieringssyfte), som inlämnats till licensgivaren SvFF, i enlighet med
kriterium F.01, finns redovisat ett negativt eget kapital som har försämrats i
förhållande till jämförbara siffror i föregående års årsredovisning (se vidare
10.6.4).
Kommentar: Utöver kraven i detta avsnitt ska licenssökande också lämna in en
handlingsplan i enlighet med kriterium F.07 (se vidare avsnitt 10.12).

10.13.5.3 GRANSKNINGSARBETET
Licensgivaren SvFF genomför hela granskningsarbetet. Licensgivaren SvFF ska läsa
och ta ställning till den information som den får. Licensgivaren SvFF kan begära
ytterligare information om den anser det är nödvändigt.
När varningsindikator ej utlösts
Om licenssökande ej utlöser någon varningsindikator behöver ingen framåtsyftande
finansiell information (budget) lämnas in.
När varningsindikator utlösts
Systemet med varningsindikatorer utgår från ett riskbaserat synsätt, där de
licenssökande som utlöser varningsindikatorer blir föremål för ytterligare krav och
utvärderingsarbete. Detta utvärderingsarbete måste minst omfatta följande:
a)

Kontrollera om den framåtsyftande finansiella informationen är korrekt
beräknad;

b)

Genom samtal med klubbledningen och granskning av budgeten fastställa om
budgeten är upprättad i enlighet med angivna antaganden och risker;

c)

Kontrollera att den ingående balansens innehåll i budgeten stämmer med
balansräkningen i den närmast föregående reviderade årsredovisningen; och

d)

Kontrollera att budgeten har blivit formellt godkänd av firmatecknare genom
undertecknande på styrelsens uppdrag.
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e)

Om tillämpligt, granska tilläggsinformation,
sponsoravtal,
avtal
med
finansiärer/banker
banktillgodohavanden och styrelseprotokoll.

inkluderat
exempelvis
samt
andra
avtal,

SvFF måste bedöma klubbens förmåga att kunna klara av att genomföra alla
betalningar och att leva upp till ”going concern” fram till slutet av
licensieringssäsongen.

10.13.6

LICENSGIVAREN SVFF:S BESLUT
När varningsindikator utlösts
Licens får ej beviljas om det är osäkert om licenssökanden kan fortsätta driften av
verksamheten, eller licenssökanden inte har förutsättningar att klara att betala sina
skulder när de förfaller enligt licensgivaren SvFF:s bedömning baserat på den
information licensgivaren SvFF har granskat, fram till och med slutet av den period
som licensen omfattar.
Om,
utifrån
licensgivarens
SvFF:s
bedömning,
licenssökande
utlöser
varningsindikator, måste licensinnehavaren (efter det att licens beviljats) också
uppfylla kraven i kriterium F.08 (Framåtsyftande finansiella information/budget), enligt
10.13.
När varningsindikator ej utlösts
Ingen framåtsyftande finansiell information behöver lämnas in.
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11.

LICENSKRITERIER FÖR UEFA WOMENS CHAMPIONS LEAGUE

11.1

INLEDNING
I detta kapitel beskrivs licenskriterierna för att få delta i UEFA Womens Champions
League.
Detta kapitel träder i kraft den 1 juni 2019, vilket innebär att kraven i dessa kriterier
ska vara uppfyllda första gången för att få delta i UEFA Womens Champions League
säsongen 2020/21.
Kriterierna som avser UEFA Womens Champions League är samlade i detta kapitel.
Kapitel 6 - 10 i dessa Svenska Fotbollförbundets UEFA klubblicensbestämmelser är
inte tillämpbara för ansökan om licens för UEFA Womens Champions League.
Kapitel 1 - 5 i dessa bestämmelser avser även UEFA Womens Champions League.
Uppfyllande av A-kriterier är krav för att få licens.
Om B-kriterier inte uppfylls beviljas licens, men den sökande föreningen får då en
tillrättavisning eller andra sanktioner.

11.2

SPORTKRITERIER
Detta kriterieområde omfattar krav på antal ungdomslag, medicinskt
omhändertagande av spelare, registrering av spelare, skriftliga avtal med spelare,
kunskap om domarverksamhet och spelregler, policy för att motverka rasism och
annan diskriminering samt skydd av unga spelare och säkerställande av att unga
spelare befinner sig i en trygg miljö.
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11.2.1

“A” KRITERIER

Nr.

Nivå

Beskrivning

WS.01

A

UNGDOMSLAG
a) Den licenssökande måste ha åtminstone ett ungdomslag inom åldern 12-17
år.
b) Varje ungdomslag inom detta åldersspann ska delta i av SvFF godkända
ungdomstävlingar på nationell, regional eller lokal nivå.

WS.02

A

MEDICINSKT OMHÄNDERTAGANDE AV SPELARE
Den licenssökande föreningen måste anta och tillämpa en policy av vilken framgår
att samtliga spelare som ingår i A-truppen genomgår en årlig medicinsk
undersökning i enlighet med vad som anges i UEFA Medical Regulations. Denna
medicinska undersökning ska vara genomförd för samtliga sperlare senast den 31
mars det år som UEFA-tävlingssäsongen startar.

WS.03

A

REGISTRERING AV SPELARE

Den licenssökande föreningens spelare över 12 år måste vara registrerade hos
SvFF i enlighet med vad som framgår av FIFA Regulations on the Status and
Transfer of Players. Denna registrering sker i FOGIS.
WS.04

11.2.2
WS.05

A

AVTAL MED PROFESSIONELLA SPELARE
Den licenssökande föreningens professionella spelare måste ha ett skriftligt avtal
med föreningen i enlighet med vad som framgår av FIFA Regulations on the
Status and Transfer of Players.

“B” KRITERIER
B

DOMARVERKSAMHET OCH SPELREGLER
a) Den licenssökande föreningen måste delta i en av SvFF anordnad träff
eller annan sammankomst angående domarverksamhet. Denna
träff/sammankomst ska äga rum senast den 31 mars det år då UEFAtävlingssäsongen startar.
b) Som ett minimum ska lagkaptenen eller hennes ersättare och
huvudtränare eller assisterande tränare närvara vid denna
träff/sammankomst.

WS.06

B

POLICY FÖR ATT MOTVERKA RASISM OCH ANNAN DISKRIMINERING
Den licenssökande föreningen måste upprätta och tillämpa en policy för att
motverka rasism och annan diskriminering inom fotbollen, vilken ska
överensstämma med UEFA:s 10-punkts plan enligt definitionen i UEFA Safety and
Security Regulations.
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Nr.

Nivå

WS.07

B

Beskrivning
SÄKERSTÄLLANDE AV UNGA SPELARES SKYDD OCH VÄLBEFINNANDE

Den sökande föreningen måste fastställa och tillämpa åtgärder enligt aktuella
riktlinjer från UEFA i syfte att skydda och säkerställa unga spelares välbefinnande
och säkerställa att de befinner sig i en trygg miljö när de deltar i verksamheter
som föreningen organiserar.

WS.08

B

MEDICINSK UNDERSÖKNING AV UNGDOMSSPELARE
Den sökande föreningen måste fastställa och tillämpa en policy för att säkerställa
att alla spelare över 12 år genomgår en årlig medicinsk kontroll. Denna kan läggas
upp som en förenklad hjärtscreening med hjälp av Riksidrottsförbundets
frågeformulär för riktad hjärtkontroll av idrottare, varefter en läkare kan selektera
vilka som bör genomgå en utökad screening. Alla elitaktiva spelare från 16 år
genomgå hjärtscreening inklusive EKG enligt rekommendation från
Riksidrottsförbundet. Elitspelare i F17-lag och äldre ska genomgå samma
undersökning som A-lagen, d v s i enlighet med UEFA Medical Regulations.
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11.3

ANLÄGGNINGSKRITERIER
Detta kriterieområde omfattar krav på arena för matcher i UEFA Womens Champions
League och träningsförhållanden.

11.3.1.
Nr.
WI.01

“A” KRITERIER
Nivå
A

Beskrivning
ARENA FÖR MATCHER I UEFA WOMENS CHAMPIONS LEAGUE

a) Den licenssökande föreningen måste ha en arena tillgänglig för matcher i
UEFA Womens Champions League inom Sverige och godkänd av SvFF.
b) Om den licenssökande föreningen inte är arenans ägare måste det finnas
ett skriftligt avtal med arenaägaren.
c) Det måste garanteras att arenan/arenorna kan användas av den
licenssökande föreningen vid dess hemmamatcher i UEFA Womens
Champions League. Om föreningen inte själv äger arenan, genom skriftligt
avtal med arenaägaren.
d) Arenan måste uppfylla de minimikrav som finns definierade i UEFA Stadium
Infrastructure Regulations och vara klassificerad som åtminstone en UEFA
kategori 1- arena.

a)

WI.02

A

11.4

PERSONAL – OCH ADMINISTRATIVA KRITERIER
Detta kriterieområde omfattar krav på kanslilokaler, personal för att sköta den
löpande verksamheten samt krav på nyckelbefattningshavare.

11.4.1

“A” KRITERIER
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Nr.
WP.01

Nivå
A

Beskrivning
KANSLILOKALER

Den sökande föreningen måste ha utsett ett tillräckligt antal för uppdragen
kvalificerad personal för att sköta den löpande verksamheten.
Den licenssökande föreningen måste ha ett kansli från vilket föreningens
verksamhet administreras. För detta syfte måste det finnas en lämplig kontorsyta
med tillräcklig kontorsutrustning inklusive telefon, fax, e-mail och en hemsida.
Den sökande föreningen måste ha utsett ett tillräckligt antal för uppdragen
kvalificerad personal för att sköta den löpande verksamheten.
Föreningen måste också se till att kansliet är tillgängligt för kontakter med SvFF
och allmänheten.
WP.02

A

KLUBBDIREKTÖR/VD
Den sökande föreningen ska ha en klubbdirektör/VD eller motsvarande med
ansvar för den löpande damfotbollsverksamheten.

WP.03

A

LÄKARE
a) Den licenssökande föreningen måste ha utsett minst en läkare som är
ansvarig för medicinska frågor för damlaget under matcher och träningar
liksom att verka för att förhindra dopning.
b) Läkaren måste vara legitimerad i enlighet med Socialstyrelsens regelverk.

WP.04

A

FYSIOTERAPEUT

a) Den licenssökande föreningen måste utsett åtminstone en fysioterapeut
som är ansvarig för medicinsk behandling och massage för damtruppens
spelare under träning och matcher.
b) Fysioterapeuten måste vara legitimerad i enlighet med Socialstyrelsens
regelverk.

WP.05

A

HUVUDTRÄNARE FÖR DAMTRUPPEN
a) Den licenssökande föreningen måste ha utsett en kvalificerad
huvudtränare som är ansvarig för fotbollsverksamheten i föreningens
damtrupp.

b) Huvudtränaren måste uppfyllt något av följande minimikrav.
i) Giltig UEFA A tränarlicens utfärdad av ett nationsförbund inom UEFA,
ii) Giltig icke UEFA-tränardiplom som är likvärdigt med vad som krävs för
en licens under i) ovan och är erkänt av UEFA som sådant.

SvFF:s UEFA-Klubblicensbestämmelser, fastställda av FS 14 oktober 2019

97

Nr.
WP.06

Nivå
A

Beskrivning
UNGDOMSTRÄNARE

a) Den licenssökande föreningen måste utsett minst en kvalificerad tränare
som är ansvarig för all fotbollsverksamhet relevant för kriterium WS.01
ovan.
b) Ungdomstränaren måste minst inneha giltig tränarutbildning B Ungdom,
eller påbörjat utbildning för denna.

11.4.2
Nr.
WP.07

“B” KRITERIER
Nivå
B

BESKRIVNING
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Rättigheter och skyldigheter för de personer/funktionärer som anges i WP.02 WP.06 ska definieras skriftligt.

WP.08

B

SKYLDIGHET ATT UTSE ERSÄTTARE UNDER LICENSPERIODEN (1/6 - 31/5)
a) Om en funktion enligt definitionen i WP.02 - WP.06 blir vakant under
licensperioden måste licensinnehavaren senast 60 dagar från att vakans
uppstått tillse att funktionen övertas av en person som uppfyller
erforderliga kvalifikationer för respektive uppdrag;
b) Om en funktion blir vakant till följd av sjukdom eller olycka kan SvFF
medge en förlängning av de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i
fråga inte är tillräckligt återställd för att kunna återgå i tjänst.
c) Licensinnehavaren måste inom 7 dagar informera licensgivaren SvFF,
genom dess Licensieringsadministration, om såväl uppstådd vakans som
tillsättning av uppkommen vakans

WP.09

B

EKONOMICHEF
Den sökande föreningen ska utse en person att ansvara för skötseln av
föreningens ekonomi. Föreningen ska skriftligen definiera dennes ansvar och
befogenheter.
Ekonomichefen ska minst uppfylla en av följande kvalifikationer:
a) civilekonom
b) godkänd eller auktoriserad revisor, eller
c) ett kompetensbevis utfärdat av SvFF som baseras på vederbörandes
bakgrund inom kvalificerad ekonomihantering under åtminstone de
senaste tre åren.
Denna person kan vara antingen anställd eller förtroendevald eller extern person
knuten till föreningen via avtal.
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WP.10

B

SÄLJ-MARKNADSANSVARIG
Föreningen ska utse en marknadsansvarig. Relevant utbildning och erfarenhet är
en rekommendation.

WP.11

B

MEDIEANSVARIG
Föreningen ska utse en person som ansvarar för mediefrågor. Den
medieansvarige kan rekryteras av föreningen som anställd eller utsedd att verka
inom föreningens administration i mediefrågor.

WP.12

B

ASSISTERANDE TRÄNARE
Den licenssökande föreningen måste ha utsett en assisterande tränare för
fotbollsverksamheten i föreningens damtrupp.
Den assisterande tränaren måste uppfyllt något av följande minimikrav.
i) Giltig UEFA B tränarlicens utfärdad av ett nationsförbund inom UEFA, eller
påbörjat utbildningen för en sådan,
ii) Giltig tränarlicens utfärdad av annan konfederation än UEFA under FIFA
som är likvärdigt med vad som krävs för en licens under i) ovan och är
erkänt av UEFA som sådant.

WP.13

B

MÅLVAKTSTRÄNARE
Den licenssökande föreningen måste ha utsett en målvaktstränare för
fotbollsverksamheten i föreningens damtrupp.
Målvaktstränare måste som lägst ha genomgått eller påbörjat SvFF:s
målvaktstränarutbildning BAS.

11.5

JURIDISKA KRITERIER
Detta kriterieområde omfattar bekräftelse angående deltagande i UEFA Womens
Champions League och krav juridisk minimiinformation.

11.5.1

“A” KRITERIER
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Nr.

Nivå

WL.01

A

Beskrivning
BEKRÄFTELSE AVSEENDE DELTAGANDE I UEFA WOMENS CHAMPIONS LEAGUE
a) Den licenssökande föreningen måste ge in en juridiskt bindande
bekräftelse avseende följande:
i) Föreningen förbinder sig att följa vid varje tid gällande FIFA-, UEFA-,
RF-, SvFF- och EFD-stadgar samt rätta sig efter bestämmelser och
beslut utfärdade av dessa organisationer. Föreningen förbinder sig
också att erkänna the Court of Arbitration for Sport´s (CAS)
jurisdiktion i enlighet med vid varje tillfälle gällande UEFA stadgar.
ii) Föreningen förbinder sig att på nationell nivå endast delta i av SvFF
ordnade eller godkända tävlingar.
iii) Föreningen förbinder sig att på internationell endast delta i av UEFA
eller FIFA ordnade eller godkända tävlingar (avser inte vänskapsmatcher).
iv) Föreningen förbinder sig att omgående informera SvFF om större
händelser med konsekvenser för licensinnehavarens finansiella
ställning.
v) Föreningen
förbinder
sig
att
följa
SvFF:s
UEFAklubblicensbestämmelser.
vi) Föreningen förbinder sig att följa UEFA Club Licensing and Financial
Fair Play Regulations
vii) Föreningen förbinder sig att alla handlingar som ges in är kompletta
och korrekta.
viii) Föreningen godkänner att berörda personer och myndigheter hos
Licensgivaren SvFF, UEFA:s licensadministration och UEFA:s organs
for the Administration of Justice får granska de ingivna
licenshandlingarna samt i fall av överklagan inhämta information från
berörda myndigheter eller organisationer i enlighet med svensk lag
eller berörd organisations regler.
ix) Föreningen godkänner att UEFA, och/eller dess för uppdraget
utsedda, har rätt att genomföra kontroller på nationell nivå i syfte att
utvärdera att såväl licensgivare som licensinnehavare har uppfyllt
kraven i dessa bestämmelser och att licens utfärdats på korrekt grund
samt att vid dessa granskningar den av SvFF till UEFA inlämnade
engelska versionen av dessa bestämmelser har tolkningsföreträde.
b) Bekräftelsen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare och
daterad tidigast tre månader före slutdatum för ingivande av
licensansökan till licensgivaren SvFF.
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Nr.

Nivå

WL.02

A

Beskrivning
MINIMUM JURIDISK INFORMATION

a) Den licenssökande föreningen måste till licensgivaren SvFF sända in kopia av
sina gällande stadgar (t ex bolagsordning om den sökande är IdrottsAB) vid
datum för när licenshandlingarna senast ska vara licensgivaren SvFF
tillhanda.
b) Den licenssökande föreningen måste ge in en kopia av dokument som anger
föreningens status som ideell förening eller bolag. Detta kan ske genom
antingen
i)

utdrag från Bolagsverket innehållande ovan efterfrågad
information om den sökande som är Idrotts AB (får inte vara
utfärdat tidigare än tre månader från slutdag för insändande till
SvFF), eller

ii)
ett utdrag från SvFF:s register över medlemsföreningar.
Informationen om den juridiska statusen ska innehålla följande information:
•
fullständigt juridiskt namn (firma),

WL.03

A

•

säte (adress),

•

juridisk associationsform,

•
•

uppgift om person(er) som tecknar föreningens firma,
om firma tecknas av enskild firmatecknare eller i förening men
annan firmatecknare.

UPPLÅTELSEAVTAL MED IDROTTS AB
Om licenssökande är ett Idrotts AB måste det föreligga ett upplåtelseavtal som har
godkänts av Svenska Fotbollförbundets styrelse i enlighet med Svenska
Fotbollförbundets stadgar § 21 ”Idrottsaktiebolag”;
Utöver du punkter som är gemensamma i UEFA:s klubblicensbestämmelser och
SvFF:s stadgar tillkommer följande innehåll som specifikt avser UEFA:s
klubbtävlingar och licenssystemet:
a)

Om Idrotts AB hamnar på obestånd eller försätts i konkurs återgår rätten att
ansöka om licens för deltagande i UEFA:s klubbtävlingar till den upplåtande
medlemsföreningen. För tydlighetens skull gäller att om licens redan har
beviljats Idrotts AB kan licensen inte överlåtas till den upplåtande
medlemsföreningen utan endast rätten att få ansöka om licens inför
nästkommande säsong;

b)

Idrotts AB ska på begäran av berörd nationellt eller internationellt
beslutsorgan ge in synpunkter, yttrande och/eller skriftlig dokumentation
rörande frågor kring dess fotbollsverksamhet med koppling till deltagandet i
nationella eller internationella tävlingar

Idrotts AB får inte direkt eller indirekt vara ägt av någon part som har ett
betydande inflytande över annat Idrotts AB med rätt att delta på samma nivå i
Svenska Fotbollförbundets seriesystem eller annan av SvFF administrerad tävling.
Det är inte tillåtet att förening/Idrotts AB gör uppgörelser som innebär att det
bestämmande inflytandet över IdrottsAB överförs från förening till annan part.
Upplåtelse ska vid förändring på nytt godkännas av Svenska Fotbollförbundets
styrelse.
Svenska Fotbollförbundet har att fortlöpande kontrollera efterlevnaden av avtalet.
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11.6

FINANSIELLA KRITERIER
Detta kriterieområde omfattar krav på årsredovisning/årsbokslut och dess innehåll
samt att det inte finns förfallna skulder till fotbollsklubbar, anställda eller
skattemyndighet.

11.6.1
Nr
WF.01

“A” KRITERIER
Nivå
A

Beskrivning
Årsredovisning – reviderad
Oavsett den licenssökande föreningens juridiska struktur ska årsredovisning
upprättas baserad på IFRS eller Årsredovisningslagen, och vara reviderad av
auktoriserad eller godkänd revisor.
Årsredovisningen, som ska vara upprättad per bosklutsdatum 31 december (T-1)
året före säsongen som ska licensieras, ska uppfylla de minimikrav angående
informationsinnehåll och redovisningsprinciper som definieras i aktuell gällande
Svensk årsredovisningslag samt gällande Anvisningar till elitlicensens
ekonomikriterier.
I de fall verksamhet finns i olika juridiska personer ska såväl koncernens som de
olika juridiska personernas årsredovisning inrapporteras.

WF.02

A

Inga förfallna skulder till andra fotbollsklubbar avseende spelarövergångar
Licenssökande föreningen måste bevisa att det inte finns några förfallna skulder
till andra fotbollsklubbar som härrör sig från spelarövergångar tidigare eller per
31 december (T-1) året före säsongen som ska licensieras, och om detta finns
att dessa har reglerats senast den följande 31 mars (T), antingen genom
överenskommen senare betalning eller att dessa är föremål för en icke
uppenbart ogrundad tvist vilken överlämnats till beslutsmässigt organ för
tvistlösning.

WF.03

A

Inga förfallna skulder till anställda
Licenssökande föreningen måste bevisa att det, utifrån avtal och förpliktelser till
anställda, ej finns några förfallna skulder till anställda per 31 december (T-1) året
före säsongen som ska licensieras, och om detta finns att dessa har reglerats
senast den följande 31 mars (T), antingen genom överenskommen senare
betalning eller att dessa är föremål för en icke uppenbart ogrundad tvist vilken
överlämnats till beslutsmässigt organ för tvistlösning.
Med anställda avses professionella spelare och anställda enligt kriterium WP.02WP.06 ovan.
Skulder är förfallna belopp till anställda som är ett resultat av
anställningsklontrakt eller andra lagliga skyldigheter gentemot anställda och
inkluderar löner, ersättningar för bildrättigheter, bonusar, och andra förmåner.
Förfallna skulder till personer, som av varierande anledning inte längre är
anställda hos licenssökande, omfattas av detta kriterium och oavsett hur sådana
skulder är redovisade I årsredovisningen krävs att dessa betalningar ska vara
gjorda eller på annat sätt reglerade vid avtalade eller lagstadgade datum.
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Nr
WF.04

Nivå
A

Beskrivning
Inga förfallna skulder till skattemyndighet
Licenssökande föreningen måste bevisa att det, utifrån avtal och förpliktelser till
anställda ej finns några förfallna skulder till skattemyndighet per 31 december (T1) året före säsongen som ska licensieras, och om detta finns att dessa har
reglerats senast den följande 31 mars (T), antingen genom överenskommen
senare betalning eller att dessa är föremål för en icke uppenbart ogrundad tvist
vilken överlämnats till beslutsmässigt organ för tvistlösning.

WF.05

A

Eget kapital måste vara positivt eller noll
Licenssökande föreningens egna kapital får inte vara negativt per
årsredovisningsdatum den 31 december (T-1) året före det år licens prövas.
Om det är negativt måste licenssökande upprätta en handlingsplan för hur man
ska eliminera det negativa egna kapitalet till innevarande års slut. Denna
handlingsplan måste godkännas av licensgivaren SvFF. Det egna kapitalet
måste vara positivt eller noll nästföljande 31 december (T) under innevarande år.

WF.06

A

Skriftligt uttalande från klubbledningen före beslut om licens
Sju dagar före Licensnämndens första möte som behandlar de finansiella
kriterierna för licenssökande, ska licenssökandens klubbledning lämna ett
skriftligt uttalande till licensgivaren SvFF.
Det skriftliga uttalandet ska klargöra om/eller om inte någon händelse eller
någon förutsättning av stor ekonomisk betydelse har hänt, oavsett om det på ett
negativt sätt kan påverka licenssökandens finansiella ställning efter den senaste
balansdagen den 31 december (T-1) i den senaste inlämnade reviderade
årsredovisningen eller ej.
Kommentar: Exakt datum för när det skriftliga uttalandet från klubbledningen ska
göras och vara inlämnat till licensgivaren SvFF informeras om årligen av
licensgivaren SvFF i början av licensieringsprocessen.

11.6.1.1 FÖRTYDLIGANDE AV “FÖRFALLNA SKULDER”
A) Skulder ska anses förfallna, om de inte betalas enligt överenskomna
villkor.
B) Skulder ska inte betraktas som förfallna, enligt dessa föreskrifter, om
licenssökanden (dvs. klubben) kan bevisa den 31 mars (T) att:
a) den har erlagt motsvarande belopp i sin helhet; eller
b) den har ingått ett avtal som har godkänts skriftligt av fordringsägaren att förlänga
tidsfristen för betalning utöver den sista inlämningsdagen (observera: det faktum att
om en fordringsägare inte har begärt betalning av ett belopp så utgör inte det en
förlängning av tidsfristen); eller
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c) den har inlett en rättsprocess enligt nationell lagstiftning eller har inlett ett förfarande
med nationella eller internationella organ inom fotbollen eller relevant skiljedomstol där
licenssökanden bestrider den försenade skulden. Om beslutande organ (licensgivaren
och/eller UEFA Club Financial Control Body) dock anser att en sådan talan har väckts
eller ett sådant förfarande har inletts i det enda syftet att undvika tillämpliga tidsfrister
som anges i dessa föreskrifter (dvs. för att köpa tid), kommer det aktuella beloppet
fortfarande betraktas som en förfallen skuld; eller
d) den bestrider en skuld till en fordringsägare enligt nationell lag, i nationell eller
internationell fotbollsinstans eller relevant skiljedomstol och kan visa på rimligt sätt för
det relevanta beslutande organ (licensgivaren och/eller UEFA Club Financial Control
Body) att den fordran som har väckts eller förfarandet som har inletts är uppenbart
ogrundat. Emellertid kan licensgivaren SvFF eller UEFA Club Financial Control Body
anse att skuld föreligger.
e) avseende endast förfallna skulder till andra klubbar rörande spelarövergångar den
kan visa på ett rimligt tillfredsställande sätt till beslutsfattande instans (licensgivare
och/eller UEFA Club Financial Control Body) att klubben vidtagit alla rimliga åtgärder
för att identifiera och betala skuld till klubb avseende tränings/utbildningsersättning
och solidaritetsersättning (som dessa definieras i FIFA:s reglemente för spelarstatus
och spelartransfers).

11.6.1.2

LICENSKRAV ANGÅENDE SPELARÖVERGÅNGAR

Licenssökanden måste bevisa per den 31 mars (T), under säsong när licens söks, att
man inte har förfallna skulder som härrör till betalningar rörande spelarövergångar
som uppstod innan och under den 31 december (T-1) året innan.
Licenssökanden måste öppet redovisa
a)
alla nya spelartransfers (inklusive lån av spelare) som skett under 12månadersperioden fram till och med den 31 december (T-1), oavsett om det
finns en skuld per den 31 december eller inte,
b)
alla spelartransfers där det finns en skuld per den 31 december (T-1) oavsett
om transfer genomförts under senaste 12-månadersperioden eller tidigare,
c)
alla spelartransfersskulder som är föremål för tvistlösning i nationell eller
internationell organ för tvistlösning.
Vid tillämpningen av kriterium WF.02 definieras aktuella betalningar som endast de
vilka är hänförbara till
i) spelarövergångar, inklusive belopp vid uppfyllande av vissa villkor,
ii) utbildnings-/träningsersättning och solidaritetsersättning definierat enligt
“FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players”,
iii) ett solidariskt ansvar vid avslutande av spelaravtal, fastställt av
beslutsmässigt organ.
Avtal mellan klubbar vid spelarövergångar inkluderar ofta klausuler angående framtida
ersättningar beroende på om vissa villkor uppnåtts vid vissa tidpunkter i framtiden (d v
s ansvarsförbindelser). Så länge ett visst villkor inte är uppfyllt är den betalning som är
förenad med detta villkor inte förfallen. Licenssökanden måste informera SvFF om så
är fallet.
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Om en tvist uppstår mellan klubbar angående ersättning vid spelartransfer, och tvisten
inte uppenbart saknar grund, och tvisten överlämnats till beslutsmässigt nationellt eller
internationellt organ för tvistlösning och den 31 mars (T) är föremål för tvistlösning
där, så anses det inte vara en förfallen skuld vid bedömning av klubbens förmåga att
uppfylla detta kriterium WF.02. Licenssökanden måste redovisa alla transfers,
inklusive all relevant information, som är föremål för en rättsprocess enligt svensk lag
samt alla transfers som är föremål för en rättsprocess enligt en nationell eller
internationell fotbollsinstans.

SPELARTRANSFERTABELL
Licenssökande måste upprätta och bifoga spelartransfertabellen, vilket är en separat
tabell där spelartransferaktiviteterna visas. Denna tabell måste upprättas oavsett om
det har varit några transfers/lån under aktuell period eller inte.
Denna spelartransfertabell måste innehålla varje spelarövergång separat
särredovisad för varje spelarförvärv (inklusive spelarlån) oavsett om det finns en skuld
per 31 december. Den information som måste lämnas är enligt följande:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

spelare (identifierad genom namn och födelsedatum);
datum för överenskommelsen om spelarförvärvet/-lånet;
namnet på klubben som spelaren tidigare var registrerad för;
transferbelopp (eller hyra) som betalats/eller som är skuld (inklusive
utbildnings-/träningsersättning och solidaritetsersättning), oavsett om krav
kommit från fordringsägaren;
andra direkta utgifter vid förvärvet av spelare som betalats och/eller som är
skuld;
belopp som reglerats/betalts och betaldatum;
saldot avseende varje spelarförvärv per den 31 december (T-1), detaljerat med
förfallodag och belopp för varje obetald post i spelartransfertabellen.
Saldot för alla skulder per den 31 mars (T) (som härrör sig från tidigare eller
den 31 december (T-1) inkluderat förfallodag för respektive skuld tillsammans
med förklarande kommentarer; och
villkorade belopp (ansvarsförbindelser) som inte är upptagna i balansräkningen
per 31 december (T-1).
Skuldbelopp som är föremål för tvistlösning.

Licenssökande måste se till att slutsumman av samlade skulder per den 31 december
(T-1) i denna spelartransfertabell överensstämmer med skulder avseende
spelarövergångar i årsredovisningens balansräkning per den 31 december (T-1).
Licenssökande måste i denna tabell ange alla skulder även om den fordrande
motparten inte krävt betalning.
Spelartransfertabellen måste godkännas av klubbledningen vilket ska bestyrkas
genom ett uttalande som ska signeras av behörig firmatecknare på uppdrag av
styrelsen. Spelartransfertabellen ska fyllas i även om det inte har förekommit några
spelarövergångar under det aktuella året. Licensgivaren SvFF kan begära ytterligare
information.
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11.6.1.3

LICENSKRAV ANGÅENDE SKULDER TILL ANSTÄLLDA

Licenssökanden måste, den 31 mars (T), bevisa att den inte har några förfallna
skulder till anställda som uppstått innan 31 december (T-1) året före säsongen som
licens ansöks för, som är ett resultat av anställningskontrakt och andra lagliga
skyldigheter gentemot anställda. En rättslig tvist som är påkallad av en fordringsägare
leder inte längre till nekande av licens.
Skulder är förfallna belopp till anställda som är ett resultat av anställningskontrakt eller
andra lagliga skyldigheter gentemot anställda och inkluderar löner, ersättningar för
bildrättigheter, bonusar och andra förmåner. Förfallna skulder till personer, som av
varierande anledning inte längre är anställda hos licenssökande, omfattas av detta
kriterium och oavsett hur sådana skulder är redovisade i årsredovisningen krävs att
dessa betalningar ska vara gjorda eller på annat sätt reglerade vid avtalade eller
lagstadgade datum.
Vid tillämpningen av kriterium F.04 avses med begreppet anställda följande personer:
• Alla professionella spelare enligt tillämpning av “FIFA Regulations for the Status
and Transfer of Players”, och
• Personal som, enligt WP.02-WP.06 i dessa bestämmelser, d v s Klubbdirektör
(WP.02), Läkare (WP.03), Fysioterapeut (WP.04), Huvudtränare för A-truppen
Damer (WP.05) samt Ungdomstränare (WP.06).
Kommentar
Professionella spelare enligt den tillämpbara “FIFA Regulations for the Status and
Transfer of Players” innebär i Sverige (år 2018) spelare som fått en årlig ersättning
uppgående till minst 10.000 SEK.

FÖRTECKNING ÖVER ANSTÄLLDA
Licenssökanden måste tillhandahålla revisorn och vid anmodan SvFF nödvändiga
dokument som visar skulderna per 31 december (T-1) året före säsongen som licens
ansöks för, likväl som dokument över skulderna per 31 mars (T) som härrör sig från
31 december (TT-1) eller tidigare.
Licenssökande ska sammanställa en förteckning som visar;
i)

alla anställda som var anställda någon gång under året före det år som licens
ansöks för, d v s inte bara de som är anställda vid årets slut,

ii)

alla anställda där det finns ett utstående belopp att betala per 31 december (T1) oavsett om de var anställda under året (T-1),

iii)

alla anställda där det finns ett rättsligt yrkande framställt till nationellt organ för
tvistlösning eller förhandlingar framställda till en nationell eller internationell
fotbollsauktoritet eller relevant tvistlösningsorgan.

Denna information ska skickas till Licensgivaren SvFF.
Följande information måste minst uppges för varje anställd:
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i)

Den anställdes namn;

ii)

Den anställdes roll/position/funktion;

iii)

Datum för när anställningen började;

iv)

Datum för när anställningen upphörde (om tillämpbart); och

v)

Eventuell förfallen betalning till den anställde per den 31 december (T-1),
tillsammans med förklarande kommentar.
Alla skulder till anställda per 31 mars (20tt+1) som härrör sig tidigare eller från
31 december (20tt), inkluderat förfallodag för varje obetald skuld, tillsammans
med en förklarande kommentar ska redovisas.
Belopp som yrkas som är föremål för tvistlösning per 31 mars (T).

vi)

vii)
.

Licenssökanden måste stämma av den totala skulden enligt tabellen över anställda
med årsredovisningen för ”Skulder gentemot de anställda”.
Förteckningen över anställda måste godkännas av klubbledningen vilket ska
bestyrkas genom ett uttalande som ska undertecknas av behörig firmatecknare på
uppdrag av styrelsen.

11.6.1.4

LICENSKRAV ANGÅENDE SKULDER TILL SKATTEMYNDIGHET

Licenssökanden måste, den 31 mars (T), bevisa att den inte har några förfallna
skulder till skattemyndighet som uppstått innan eller den 31 december (T-1) året före
UEFA-säsongen som licens söks, som är ett resultat av anställningskontrakt och
andra lagliga skyldigheter gentemot anställda.
Dokumentation av skulder till skattemyndighet
Licenssökanden måste tillhandahålla revisorn och vid anmodan SvFF nödvändiga
dokument som visar skulderna till Skattemyndigheten för sociala avgifter och
personalens källskatt per 31 december (T-1) året före UEFA-säsongen som licens
ansöks för, likväl som dokument över skulderna per 31 mars (T) som härrör sig från
31 december (T-1) eller tidigare, samt yrkanden och pågående tvistlösningar.
Licensgivaren SvFF har också rätt att begära denna information.
Följande information måste, som ett minimum av licenssökanden, anges med hänsyn
till varje skuld till skattemyndigheten tillsammans med en förklarande kommentar;
a)

Alla skulder per 31 december (T-1), inklusive förfallodatum för varje
obetald skuld;

b)

Alla skulder per 31 mars (T) (som härrör från 31 december (T-1),
inklusive förfallodatum för varje obetald skuld, tillsammans med
förklaringar och stödjande handlingar;

c)

Beloppet för eventuella skulder som är tvistiga och/eller är föremål för
tvistlösning, med förklaringar och stödjande handlingar per 31 mars (T).
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Licenssökanden måste stämma av den totala skulden enligt tabellen över skulder till
Skattemyndigheten med utdrag från klubbens skattekonto per 31 december (T-1).
Tabellen avseende skulder till Skattemyndigheten per 31 december (T-1) måste
godkännas av klubbledningen vilket ska bestyrkas genom ett uttalande som ska
undertecknas av behörig firmatecknare på uppdrag av styrelsen.

11.6.1.5

LICENSKRAV ANGÅENDE EGET KAPITAL

Om licenssökande redovisar negativt eget kapital per bokslutsdatum den 31
december (T-1) året före licens prövas måste licenssökande upprätta en
handlingsplan för hur man ska eliminera det negativa egna kapitalet till innevarande
års slut. Handlingsplanen måste vara licensgivaren SvFF tillhanda senast den 31
mars året efter bokslutsdatum.

DET FÖRESKRIVNA INNEHÅLLET I EN HANDLINGSPLAN
Balansdagen för den senaste årsredovisningen:
Det egna kapitalets storlek i den senaste årsredovisningen:
Redovisat resultat i den senaste årsredovisningen:
Redovisat resultat i den senaste årsredovisningen, exklusive spelaromsättningsnetto:
Följande dokument måste bifogas:
•

Jämförelse mellan budget och bedömt utfall från 1 januari till 31 mars, året
efter den senaste årsredovisningen.

•

Den kompletta handlingsplanen, med alla detaljer.

Följande frågor måste besvaras, och förtydliganden göras:
•

Vilka är de stora riskerna i innevarande års budget?

•

Om licenssökande hamnar i likviditetsproblem, vilka aktiviteter planerar man
då att genomföra för att lösa dessa problem?

•

En översiktlig beskrivning av handlingsplanen (hela handlingsplanen måste
bifogas)

•

Vilka är nyckelfaktorerna för att handlingsplanen ska lyckas?

•

Vad licenssökande kommer att göra för att se till att riskerna minskar
avseende dessa nyckelfaktorer?

•

Vilka åtgärder har redan börjat genomföras eller är redan genomförda i
handlingsplanen?

•

Licenssökandens revisors utlåtande angående handlingsplanen, om den är
realistisk eller ej (uttalandet ska bifogas).
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11.6.1.6

LICENSKRAV ANGÅENDE SKRIFTLIGT UTTALANDE FRÅN KLUBBLEDNINGEN

Varje licenssökande måste göra ett skriftligt uttalande från klubbledningen och sända
detta till licensgivaren SvFF. Detta skriftliga uttalande måste klargöra om/eller om inte
någon händelse inträffat eller några förutsättningar ändrats som är av stor ekonomisk
betydelse sedan balansdagen den 31 december (T-1) närmast föregående reviderade
årsredovisning.
Licenssökanden måste bekräfta följande;
Att det inträffat/inte inträffat någon händelse eller förändring sedan den senaste
reviderade årsredovisningen, som är av stor ekonomisk betydelse, vilken påverkar
licenssökandes ekonomiska situation. Om någon sådan händelse inträffat måste det
skriftliga uttalandet från klubbledningen innehålla en beskrivning av händelsen eller
den ändrade förutsättningen och en bedömning av dess ekonomiska betydelse, eller
ett uttalande om att det inte går att bedöma den ekonomiska betydelsen;
Uttalandet från klubbledningen ska undertecknas av behörig firmatecknare på
uppdrag av styrelsen.
Licensgivaren SvFF kan begära ytterligare information och/eller ytterligare skriftliga
uttalanden från klubbledningen.
Exempel på händelser eller ändrade förutsättningar vilka, var för sig eller tillsammans,
kan få stor ekonomisk betydelse är följande:
a)
Bundna lån som närmar sig förfallodag utan realistiska möjligheter att förnya
dem eller betala tillbaka skuld.
b)
Indikationer på att finansiellt stöd från finansiär eller andra kommer att dras in.
c)
Väsentliga underskott i rörelseresultatet sedan den senaste inlämnade
årsredovisningen.
d)
Oförmåga att betala fordringsägare på förfallodagar.
e)
Oförmåga att uppfylla lånevillkor i överenskommelser med finansiärer.
f)
Gjord upptäckt, som också kan bekräftas, att större bedrägeri skett eller att
annat större fel uppstått som innebär att den senaste årsredovisningen är
felaktig.
g)
Utslag i pågående juridisk förhandling mot licenssökande som resulterar i
fordran på licenssökande som är osannolikt att denne kan klara av att betala.
h)
Betydelsefull förändring av någon eller några av licenssökandens
nyckelbefattningshavare.
i)
Klubbledningen beslutar att den har för avsikt att likvidera den licenssökande
juridiska personen, eller söka skydd från fordringsägare i enlighet med
gällande lagar, eller att licenssökande inte har något realistisk alternativ att
göra något annat.
Denna listning är inte fullständig, inte heller innebär det med nödvändighet att
inträffandet av en eller flera saker som beskrivits ovan behöver innebära att
licenssökandens finansiella ställning försämras.
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12.

ORDLISTA

Agent/Förmedlare

Arena

Berörda parter

Betydande förändring

Betydande inflytande

Bildrättighetsbetalningar

Bokslutsdatum

Club Licensing Quality
Standard

Fysisk eller juridisk person som, mot en avgift eller gratis,
representerar spelare och/eller klubbar i förhandlingar för att
nå anställningskontrakt eller som representerar klubbar i
förhandlingar för attnå transfer-överenskommelser.
Platsen där tävlingsmatcher spelas inklusive, men inte
begränsat till, omgivande funktioner (t ex kontor,
hospitalityområde, presscenter och ackrediteringscenter).
Fysisk eller juridisk person som är involverad i UEFA
klubblicensarbetet eller Club Monitoring, inklusive UEFA,
licensgivaren SvFF, licenssökande/licensinnehavare, eller
individer som är involverade som företrädare för dessa.
En händelse som är av större betydelse i förhållande till de
handlingar som tidigare skickats till Licensgivaren och som
skulle krävt förändring av inskickade handlingar om detta skett
innan dessa handlingar skickats till Licensgivaren.
Möjlighet att påverka men inte att kontrollera ekonomiska
och/eller verksamhetsmässiga beslut.
Betydande inflytande kan uppnås genom delägarskap, eller
överenskommelser. För att undvika missförstånd, en part
(exklusive UEFA, SvFF eller SEF/EFD) som inom en
rapporteringsperiod står för 30 % eller mer av en klubbs
intäkter anses ha betydande inflytande.
Ersättningar till anställda (antingen direkt eller indirekt) som ett
resultat
av
avtalsenliga
överenskommelser
med
licenssökande/licensinnehavare för rättigheten att exploatera
deras bilder eller rykte i relation till fotboll och/eller ickefotbollsrelaterade aktiviteter.
Den sista dagen i den period som årsredovisningen omfattar,
d v s den 31 december.
Ett dokument som definierar minimikraven som licensgivaren
måste följa för att sköta klubblicenssystemet.
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Club monitoring
requirements

Krav som ska uppfyllas av licensinnehavare som har
kvalificerat sig till en UEFA klubbtävling, med undantag för
UEFA Womens Champions League.

Framåtsyftande
finansiell information

Information om klubbens intäkter, kostnader och ekonomiska
resultat för rapporteringsperioderna som slutar åren som följer
året då UEFA klubbtävlingarna inleds. (rapporteringsperiod T
och senare).

Företagsrekonstruktion

Händelse eller
förutsättning av stor
ekonomisk betydelse

International Financial
Reporting Standards
(IFRS)

Innebär ett förfarande där en juridisk person, som bedöms ha
en god affärsidé men som av någon anledning har råkat i
ekonomiskt trångmål, kan rekonstrueras utan konkurs. Jämför
dock SvFF:s Tävlingsbestämmelser kapitel 2 § 22. “Om det
beslutats om företagsrekonstruktion för förening i enlighet med
lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller om förening
annars på grund av betalningssvårigheter genomfört frivillig
ackordsförhandling (så kallat underhandsackord), ska
föreningens representationslag flyttas ned till en serie som
ligger en serienivå lägre än den serie laget deltagit i senast…”
En händelse eller förutsättning som anses väsentlig i
enhetens/enheternas ekonomiska redovisning och skulle
krävt en annan presentation av enhetens/enheternas
operativa resultat, finansiella läge och egna kapital om det
hade inträffat under den föregående rapporteringsperioden.
Regelverk och tillämpningar antagna av International
Accounting Standards Board (IASB). De omfattar:
• International Financial Reporting Standards;
• International Accounting Standards; och
Tillämpningar gjorda av International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) och de tidigare Standing
Interpretations Committee (SIC).

Intressebolag

Ett bolag som ägs till 20 - 49% av kapitalet eller rösträtten och
innehavet representerar en varaktig förbindelse över vilken det
ägande bolaget har betydande inflytande.

Klubblicensvillkor

Kriterier, indelade i fem olika kategorier (sport, anläggning,
personal & administration, juridik samt finansiella), som ska
uppfyllas av licenssökande för att beviljas licens.

Kompletterande
information

Finansiell information som sänds till Licensgivaren som tillägg
till årsredovisningen om minimikraven för årsredovisningens
innehåll enligt klubblicensbestämmelserna inte ingår i
klubbens årsredovisningen.
Den kompletterande informationen skall upprättas enligt
samma
redovisningsprinciper
och
-regler
som
årsredovisningen. Den kompletterande informationen ska
baseras på information som överensstämmer med den
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information
som
används
vid
upprättandet
av
årsredovisningen. När så är tillämpbart ska den
kompletterande informationen vara avstämd med de uppgifter
som finns i årsredovisningen.
Koncern

Ett moderbolag och alla dess dotter- och intressebolag. Ett
moderbolag är en enhetsom har en eller flera dotterbolag. Ett
dotterbolag är en enhet, inkluderat en enhet utanför
koncernen såsom ett partnerskap, som är kontrollerat av en
annan enhet (känd som modern).

Kontroll

Befogenhet att finansiellt och operativt styra en enhet och
därigenom kunna dra fördel av dess aktiviteter. Kontroll
uppnås av aktieägarskap, stadgar eller överenskommelser.

Kostnad vid
spelarförvärv

Belopp betalt och/eller att betala, för spelarförvärv exklusive
intern utveckling eller övriga kostnader. Detta inkluderar:
•

•
•

Transferersättningar
och
uppnådda
villkorade
transferersättningar,
inklusive
tränings/utbildningsersättning och solidaritetsersättning, betald
och/eller att betala till annan fotbollsklubb och/eller tredje
part för att erhålla spelarrättigheten;
Agent-/förmedlaravgifter;
Andra direkta kostnader vid förvärv av spelarrättigheter,
exempelvis moms på transferbeloppet.

Licens

Certifikat beviljat av licensgivaren som bekräftar att
licenssökande
uppfyller
alla
minimikriterier
i
antagningsförfarandet för att få delta i UEFA-klubbtävlingar.

Licensgivare

Organ som hanhar klubblicenssystemet, beviljar licenser och
företar vissa åtaganden i arbetet med granskningen av
klubbarna (UEFA Club Monitoring).

Licensinnehavare
Licenssökande

Licenssökande som har beviljats licens av licensgivaren.
Juridisk enhet helt och enkom ansvarig för fotbollslaget som
deltari nationella och internationella klubbtävlingaroch som
ansöker om licens.

Licenssäsong

UEFA-säsong för vilken en licenssökande har ansökt
om/beviljats licens.Den börjar dagen efter sista dagen för
licensgivarens inlämning av listan på licensbeslut till UEFA
och varar till samma slutdatum nästkommande år.

Lista av licensbeslut

Lista inlämnad av licensgivaren till UEFA som bland annat
innehåller information om licenssökanden som har genomgått
licensprocessen och beviljats eller nekats licens av de
nationella beslutande organen.
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Minimikrav

Kriterie som ska uppfyllas av licenssökande för att beviljas
licens.

Nyckelbefattningshavare

Personer som har auktoritet över och ansvar för att planera,
styra och kontrollera en enhets aktiviteter, direkt eller indirekt,
inklusive men inte begränsat till någon direktör (verkställande
eller annan) för enheten.

Part

En fysisk eller juridisk person.

Rapporterande
enhet/enheter

En registrerad medlem och/eller ett IdrottsAB eller koncern
eller annan kombination av juridiska personer som är
inkluderade i det rapporterande och för vilken/vilka
licenssökande skall lämna information såväl för licensprövning
som vid Club Monitoring.

Rapporteringsperiod

För årsredovisning gäller det den ettårsperiod som avslutas
den 31 december.
För budget gäller det den 18-månadersperiod som startar den
1 januari efter bokslutsdatum (den 31 december).

Redovisningslagstiftning

Redovisnings- och rapporteringskrav enligt IFRS eller
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd
inklusive K3-regelverket.

Slutdatum/föreskriven
tid för inlämning av
ansökningshandling

Datumet då licenssökanden till SvFF måste ha inkommit med
all relevant information för sin ansökan.

Särskild
överenskommelse

Vid ett uppdrag att genomföra en granskning enligt särskild
överenskommelse anlitas revisorn för att genomföra arbete av
revisionskaraktär vilket revisorn, den reviderade och eventuell
tredje part har överenskommit, och rapportera faktiska
iakttagelser.Mottagaren av rapporten måste själv dra sina
egna slutsatser utifrån revisorns rapport. Revisorns rapport är
begränsat tillgänglig till de parter som överenskommit det
genomförda arbetet, eftersom andra, omedvetna om detta
överenskomna arbete för
granskning, kan
misstolka
resultatet.

Träningsanläggning

Platsen/erna där klubbens spelare genomför sina träningar och
ungdomsverksamheten bedriver sin normala verksamhet.

Väsentlighet

Utelämnande och förvrängning av information som
tillhandahålls av klubben är väsentlig om det ensamt eller i
kombination med annan information kan påverka användarens
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beslut. Väsentlighet beror på storlek och karaktär av det
utelämnade eller förvrängda i förhållande till kontexten.
Storleken och/eller karaktären av det utlämnande kan vara
avgörande för om det ska anses vara väsentligt.
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