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Bilaga 5; Kontobeskrivningar

1

Tillgångar

10

Immateriella anläggningstillgångar
I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som
förvärvats av klubben. Detta kan vara t ex hyresrätt, balanserade utgifter för
spelarförvärv.
För balanserade utgifter spelarförvärv och dess avskrivningar se vidare avsnitt
8.2 i Huvuddokumentet; Redovisning och värdering av spelare samt
avskrivningar.
Balanserade utgifter avseende hyresrätter skall skrivas av linjärt under den
avtalade hyrestiden.

1010
1019
1060
1069

Balanserade utgifter spelarförvärv
Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv
Hyresrätt
Ack avskrivningar på hyresrätter

Materiella anläggningstillgångar
Notera att det inte är möjligt för ideella föreningar att skriva upp värdet av
varken materiella-, finansiella- eller immateriella anläggningstillgångar
(ÅRL 4 Kap 6 §). Notera att K3-regelverket endast är kompletterande
normgivning till ÅRL och att ÅRL innehåller en tydlig stoppregel för
uppskrivning av anläggningstillgångar. Var även uppmärksam på att vid
koncernredovisning ska samma redovisningsprinciper tillämpas som för
moderföretaget, dvs föreningens redovisningsprinciper.

11

Byggnader och mark
Fastighetsbegreppet indelas i redovisningen i byggnader, inventarier och mark.
Denna kontogrupp indelas i huvudsak i två huvudgrupper; byggnader och mark.
Den sistnämnda huvudgruppen omfattar mark och markanläggningar.
Byggnadsinventarier redovisas i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier.
På konto 1110 Byggnader, debiteras anskaffningsvärdet för den egentliga
byggnadsstommen och de anordningar som behövs för byggnadens allmänna
funktion, sedan de delar som behandlas som byggnadsinventarier brutits ut.
Vid ny- och ombyggnad inräknas i anskaffningsvärdet bl a utgifter för
byggnadsstomme, pålning, schaktning för grund, ledningar för byggnadens
allmänna funktion, personalhissar och arkitektarvoden. Anslutningsavgifter för
t.ex. vatten, avlopp och el får inkluderas i anskaffningsvärdet. Eventuella bidrag
ska minska anskaffningsvärdet.
I de fall byggnad och mark förvärvats samtidigt fördelas anskaffningsvärdet
genom proportionering av köpeskillingen efter de taxeringsvärden som gällde vid
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förvärvet.
Avskrivningar på byggnader redovisas normalt enligt samma regler som gäller
för skattemässiga värdeminskningsavdrag.
Markvärde är ej föremål för avskrivningar.
Med markanläggningar menas av föreningen på marken uppförda anordningar av
permanent natur samt vissa slag av markarbeten. Som markanläggningar räknas
enligt Inkomstskattelagen (IL)
• Markarbeten genom vilka marken görs plan eller fast
• Rivning av byggnad eller annat som tidigare funnits på fastigheten
• Olika anordningar såsom vägar, kanaler, hamninlopp och andra tillfarter,
körplaner, parkeringsplatser, planteringar, fotbollsplaner m m
• Brunnar, källare och tunnlar, om de inte vid fastighetstaxering är att hänföra
till byggnad.
Pågående ny-, till och ombyggnader redovisas på särskilt konto för att såväl
lättare kunna följa upp dessa utgifter som för att underlaget för avskrivningar
skall bli rätt. Vid färdigställande avslutas projekt varvid saldo överförs från konto
1180 till konto 1110 och/eller 1150.
1110
1119
1130
1150
1159
1180

Byggnader
Ack avskrivningar på byggnader
Mark
Markanläggning
Ack avskrivningar på markanläggningar
Pågående nyanläggningar

12

Maskiner och inventarier
I kontogruppen redovisas maskiner, inventarier och liknande tillgångar för
stadigvarande bruk. Av förenklingsskäl balanseras tillgångar ofta endast när
tillgångens beräknade livslängd överstiger tre år och dess värde inte är obetydligt.
I anskaffningsvärdet inräknas även utgifter för värde höjande förbättringar av
tillgång.
På konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar, bokförs utgifter för
maskiner, större specialverktyg och andra tekniska anläggningar för att direkt
tjäna driften, s k byggnadsinventarier.
Även anskaffning av reservdelar och maskintillbehör för reparation och underhåll
bokförs som maskiner om de anskaffats för varaktigt bruk.
Med inventarier avses annan utrustning än maskiner, som inte är fasta och som är
nödvändiga för att driva verksamheten. Som inventarier räknas även fordon
såsom staplare, släpvagnar och dragkärror. Med verktyg menas reservdelar och
maskintillbehör för reparation och underhåll. Verktyg av omkostnadskaraktär
debiteras konto 5520 Reparation och underhåll av inventarier.
På konto 1240 Bilar och andra transportmedel, bokförs anskaffningsvärdet för
personbilar, lastbilar, sopmaskiner, truckar m m .
Avskrivningar på maskiner och inventarier redovisas normalt enligt samma regler
som gäller för skattemässiga värdeminskningsavdrag.

1210
1219
1220
1229
1240
1249

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ack avskrivningar maskiner o andra tekn anläggn
Inventarier och verktyg
Ack avskrivningar inventarier och verktyg
Bilar och andra transportmedel
Ack avskrivningar bilar och andra transportmedel
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1250
1259

Datorer
Ack avskrivningar datorer

13

Finansiella anläggningstillgångar
I kontogruppen redovisas värdepapper som anskaffats som långfristiga
placeringar, långfristiga fordringar samt aktier i dotter- och intressebolag.
Med klubb ägda företag avses företag som är dotterföretag till klubben.
Med intresseföretag avses företag som klubben äger till minst 20 %, men ej är
dotterbolag.
På konto 1380 Andra långfristiga fordringar, bokförs övriga fordringar med
längre löptid än ett år.

1310
1320
1330
1340
1350
1354
1380

Aktier och andelar i klubb ägda företag
Långfristiga fordringar hos klubb ägda företag
Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det
finns ett ägarintresse i
Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga
företag som det finns ett ägarintresse i
Aktier och andelar i andra företag
Obligationer och andra värdepapper
Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
14

Lager
I kontogruppen redovisas lager av råvaror och förnödenheter samt handelsvaror
och förskott som avser varu- och materialleveranser till lager.
På konto 1400 Lager, bokförs tillsammans lager av råvaror, förnödenheter och
handelsvaror. Eventuell uppdelning kan göras enligt EU-BAS 99.

1400
1480

Lager
Förskott till leverantörer för varor och tjänster

15

Kundfordringar
I denna kontogrupp bokförs fordringar på föreningens kunder och som förfaller
till betalning inom ett år. Till den del kundfordringar förfaller först senare än
efter tolv månader sker redovisning på tillämpligt konto i kontogrupp 13.
Som kundfordringar bokförs även eventuella växelfordringar och
kontraktsfordringar.
På konto 1519 Nedskrivningar kundfordringar, debiteras sådana kundfordringar
som anses vara befarade kundförluster.
Med klubb ägda företag avses företag som är dotterföretag till klubben.

1510
1519
1550
1551
1560
1570

Kundfordringar
Nedskrivningar kundfordringar
Fordringar främmande klubbar
Fordringar transferersättningar
Kundfordringar hos klubb ägda företag
Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag
som det finns ett ägarintresse i

Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll, 2018-12-18

4

16

Övriga kortfristiga fordringar
I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med
kortfristiga fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom
ett år.
Med klubb ägda företag avses företag som är dotterföretag till klubben.
All värde reglering inom denna kontogrupp sker på konto 1690 Värde reglering
av kortfristiga fordringar.

1610
1620
1630
1660
1670
1680
1684
1689
1690

Fordringar hos anställda
Avräkning Bingolotto
Skattekonto
Fordringar hos klubb ägda företag
Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga
företag som det finns ett ägarintresse i
Fordringar hos andra föreningar
Fordringar hos leverantörer
Övriga kortfristiga fordringar
Värde reglering av kortfristiga fordringar

17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Denna kontogrupp används vid periodisering av utgifter respektive inkomster vid
årsbokslut eller vid kortperiodiska resultatberäkningar.
I kontogruppen debiteras förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (t ex hyror
och räntor).

1710
1790

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostn och upplupna intäkter

18

Kortfristiga placeringar
I denna kontogrupp redovisas kortfristiga placeringar. Långfristiga placeringar
redovisas i kontogrupp 13. Bankcertifikat redovisas i kontogrupp 19.
Resultat från kortfristiga placeringar redovisas i kontogrupperna 83 och 84.
Upplupna räntor fram till balansdagen kan tas upp i balansräkningen tillgång på
konto 1790.
All värde reglering inom denna kontogrupp sker på konto 1690 Värdereglering
av kortfristiga fordringar.

1810
1820
1880
1890

Aktier i börsnoterade företag
Obligationer
Andra kortfristiga placeringar
Värde reglering av kortfristiga placeringar

19

Kassa och bank
I kontogruppen redovisas kassa, postgiro- och bankbehållningar, d v s sådana
tillgångar som även benämns likvida medel. I kontogruppen redovisas även
bankcertifikat.
Till kontanttransaktioner räknas även erhållna checkar, postväxlar och
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postanvisningar som inte överlåtits för insättning på eget bankkonto.
Underindelning kan vid behov ske för redovisning av olika kontantkassor,
postgiron etc genom att utnyttja den fjärde positionen i kontot.
1910
1920
1930
1940
1950

Kontantkassa
Postgiro
Checkräkningskonto
Bank
Bankcertifikat

2

Eget kapital, avsättningar och skulder

20

Eget kapital
I denna kontogrupp återfinns de konton sam kan bli aktuella utifrån vilken
organisationsform föreningen valt.
I normalfallet handlar det uteslutande om föreningsformen ideell förening, varvid
endast kontona 2079 Ändamålsbestämda medel, 2091 Balanserad vinst eller
förlust, 2098 Vinst eller förlust frånföregående år samt 2099 Årets resultat, blir
aktuella.
I de fall Handelsbolag är aktuellt används istället konto 2010.
För IdrottsAB tillkommer kontona 2081 Eget kapital samt 2086 Reservfond.
Kontona 208x ingår i begreppet bundet kapital, och kan inte utan vidare
återbetalas till dess insättare.
I normalfallet ideell förening består det egna kapitalet helt av fritt eget kapital.

2010
2079
2081
2086
2091
2098
2099

Eget kapital delägare 1 (HB)
Ändamålsbestämda medel
Eget kapital (Idrotts AB)
Reservfond (Idrotts AB)
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust från föregående år
Årets resultat

21

Obeskattade reserver
I kontogruppen redovisas alla obeskattade reserver.
Konto 2150 Ackumulerade överavskrivningar, används i det fall avskrivningar
görs utöver planenliga avskrivningar.
På konto 2170 Fonder, bokförs eventuella övriga fonder. Det kan t ex röra sig
om minnesfonder med tydlig beskrivning av fondens ändamål och användning.
Jämför även avsättningar nedan.

2110
2150
2170

Periodiseringsfonder (Idrotts AB)
Ack överavskrivningar
Fonder

22

Avsättningar
Enligt Årsredovisningslagen ska avsättningar särredovisas. Avsättningar är
sådana förpliktelser mot tredje man som är hänförliga till räkenskapsår och som
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på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till
belopp och/eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Vid bestämning av om en förpliktelse är en avsättning eller en interimsskuld
uppkommer praktiska svårigheter. Generellt kan dock sägas att avsättningar ofta
är mer långsiktiga, eftersom det råder osäkerhet om det exakta beloppet eller om
när det ska betalas. Interimsskulder förfaller oftast till betalning inom ett år från
balansdagen och är därför lättare att fastställa både till belopp och betalningsdag.
Större delbelopp som redovisas på konto 2290 Övriga avsättningar ska enligt
ÅRL specificeras i not. Avsättningar ska dock vara hänförliga till
räkenskapsårets eller tidigare räkenskapsårs verksamhet.
ÅRL medger således inte avsättningar för framtida utgifter.
Klubbar som följer Bokföringslagen (och ej ÅRL) redovisar inga avsättningar i
årsredovisningen, utan redovisar motsvarande företeelser som kortfristiga eller
långfristiga skulder, eller som ansvarsförbindelser.
Konto 2210 Avsätttningar tll pensioner, används av klubbar som själva sätter av
till pensioner utöver vad som inbetalats till fristående pensionsstiftelse eller
pensionsförsäkringsbolag.
2210
2290

Avsättningar till pensioner
Övriga avsättningar

23

Långfristiga skulder
I kontogruppen bokförs samtliga långfristiga skulder, d v s skulder eller del av
skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.
Tvistiga skulder skall, enligt Bokföringsnämnden, alltid bokföras om tvisten rör
beloppets storlek, kvaliten på det som levererats eller liknande.
Enligt ÅRL skall, t ex i not, anges hur stor del av skulderna som förfaller efter
mer än ett år respektive efter mer än fem år.
På konto 2392 Avtalsskuld - spelarövergång, bokförs eventuell långfristig skuld
till annan klubb med anledning av delbetalningar av spelarövergångar.
Jämför även avsättningar ovan.

2330
2360
2361
2362
2370
2390
2391
2392
2399

Checkräkningskredit
Skuld koncernbolag och närstående
Skuld anställda
Skulder personalens källskatt och soc avg
Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga
företag som det finns ett ägarintresse i
Övriga långfristiga skulder
Avbetalningskontrakt
Avtalsskuld – spelarövergång, långfristig
Övriga långfristiga skulder

24

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
I kontogruppen bokförs kortfristiga skulder som grundar sig på klubbens låne-,
försäljnings- eller inköpstransaktioner. Med kortfristig skuld avses att skuld
förfaller till betalning inom ett år.
Tvistiga skulder skall, enligt Bokföringsnämnden, alltid bokföras om tvisten rör
beloppets storlek, kvaliteten på det som levererats eller liknande.
På konto 2400 Avtalsskuld - spelarövergång, bokförs eventuell långfristig skuld
till annan klubb med anledning av delbetalningar av spelarövergångar.
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På konto 2450 Skuld till främmande klubbar, bokförs övriga skulder till
främmande klubbar än avtalsskulder vid spelarövergångar.
Jämför även avsättningar ovan.

2480
2490

Avtalsskuld – spelarövergång, kortfristig
Kortfristiga låneskulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skuld till främmande klubbar
Kortfrist skulder till klubb ägt företag/förening
Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga
företag som det finns ett ägarintresse i
Checkräkningskredit
Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kund, lev

25

Skatteskulder

2400
2410
2420
2440
2450
2460
2470

I kontogruppen redovisas skulder avseende skatt för aktiebolag.
På konto 2510 Skatteskulder, redovisas aktuella skulder avseende beräknad
inkomstskatt, fastighetsskatt, särskild löneskatt, avkastningsskatt samt betald
preliminärskatt (debet).
2510

Skatteskulder

26

Moms och särskilda punktskatter
I kontogruppen redovisas den moms som företaget (ej ideella föreningar) är
redovisningsskyldigt enligt lagen om mervärdeskatt (ML).
På konto 2661 Reklamskatt, krediteras för redovisning av reklamskatt för
annonser o allmän nyhetstidning, annan periodisk publikation och övriga media
samt för reklam i annan form än annons.

2610
2620
2630
2640
2650
2661

Utgående moms 25% (Idrotts AB)
Utgående moms 12% (Idrotts AB)
Utgående moms 6% (Idrotts AB)
Ingående moms (Idrotts AB)
Redovisningskonto moms (Idrotts AB)
Reklamskatt

27

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Denna kontogrupp omfattar konton dels för personalens preliminärskatt, dels för
andra löneavdrag samt sociala avgifter för betalning.
Kontogruppen inkluderas i posten Övriga skulder i ÅRL eller i Övriga
kortfristiga skulder i BFL.

2710
2740
2793
2794
2799

Personalens källskatt
Lagstadgade sociala avgifter
Gruppförsäkringspremier
Avgifter spelarförening
Övriga löneavdrag
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28

Övriga kortfristiga skulder
I kontogruppen redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder,
interimsskulder, momsskulder, varuskatteskulder och personalskatteskulder, om
några särskilda konton inte lagts upp i kontogrupperna 24 - 27. D v s skulder som
förfaller till betalning inom ett år från balansdagen räknat.
Tvistiga skulder skall, enligt Bokföringsnämnden, alltid bokföras om tvisten rör
beloppets storlek, kvaliteten på det som levererats eller liknande.
Kontogruppen inkluderas i posten Övriga skulder i ÅRL eller i Övriga
kortfristiga skulder i BFL.

2820
2860
2870
2890

Skulder till anställda
Skulder till klubb ägda företag
Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga
företag som det finns ett ägarintresse i
Övriga kortfristiga skulder

29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Denna kontogrupp omfattar alla periodavgränsningskonton med kreditsaldo, s k
interimsskulder. Gruppen omfattar dels förutbetalda intäkter, dels upplupna
kostnader.
Kontona används vid periodisering av inkomster respektive utgifter vid
årsbokslut eller vid kortperiodiska resultatberäkningar. Kontona kan även
användas i den löpande bokföringen.
Jämför även ovan kontogrupp 22 Avsättningar.

2910
2920
2940
2990

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3

Rörelsens intäkter

30

Matchintäkter
I denna kontogrupp bokförs intäkter i direkt samband med tävlingsmatcher.
Jr även kontogrupp 40, där motsvarande kostnader bokförs.

3010
3020
3021
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090

Publikintäkter serie
Publikintäkt cup
Publikintäkt UEFA-spel
Årsbiljetter
Förköpsavgifter
Delinkomster i bortamatch
Prispengar
Kioskförsäljning
Försäljning av programblad
Övriga matchintäkter
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31

Marknadsaktiviteter
I denna kontogrupp bokförs intäkter till följd av marknadsaktiviteter, såväl vid
själva matcherna som allmänt för klubben.

3110
3111
3112
3113
3120
3121
3130
3150
3160
3180
3190
3191
3192
3193
3194

Sponsorintäkter
Dräktreklam
Arenareklam
Bollhållare
Matchvärdskap
Matchbollar
VIP-platser vid matcher
Annonsförsäljning
Souvenirförsäljning vid match
Övriga marknadsaktiviteter vid matcher
Övrig reklam, försäljning
Souvenirförsäljning, ej vid match
Annonser och reklam, ej vid match
Kioskförsäljning, ej vid match
Provisionsförsäljning, ej vid match

32

Egna arrangemang
I denna kontogrupp bokförs intäkter från klubbens egna arrangemang. Varmed
menas andra arrangemang än normala serie-, cup- och tränings matcher.
I kontogruppen bokförs även intäkter från lotterier.
På kontot 3250 Bingolotto redovisas intäkterna till klubben. På konto 1620
bokförs avräkningen av veckoförsäljningen.
Observera att träningsavgifter etc som medlemmarna betalar för att delta i
verksamheten bokförs i kontogrupp 34.

3210
3220
3225
3230
3240
3250
3260
3265
3270
3290

Fotbolls- och idrottsskolor
Egna tävlingar och cuper
Träningsmatcher
Lotterier
Bingo
Bingolotto
Arrangerade träningsläger
Träningsavgifter
Marknader
Övriga arrangemang

33

Sändningsrättigheter och övriga ersättningar
I denna kontogrupp bokförs medel som erhålls för sändningsrättigheter,
ersättningar från Svenska Spel samt UEFA-ersättningar och övriga ersättningar.

3310
3312
3313
3320

Sändningsrättigheter TV, radio etc
Ersättningar Svenska Spel, ej Tipselit
Tipselit
Ersättningar från UEFA

34

Medlemmar
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I kontogruppen redovisas medlemsavgifter, deltagaravgifter och eventuella
administrativa intäkter som klubben får.
På konto 3411 Aktivitetsavgifter bokförs deltagaravgifter, träningsavgifter etc för
medlemmar i föreningen.
3410
3411
3412

Medlemsavgifter
Aktivitetsavgifter
Supporterklubb

36

Spelarförsäljning
I denna kontogrupp bokförs intäkter från spelarförsäljningar och spelaruthyrning.
I denna kontogrupp bokförs endast intäkter från spelarförsäljningar som härrör
från spelare som ej finns aktiverade i balansräkningen vid försäljningstillfället.
Intäkter från spelarförsäljningar avseende spelare som är aktiverade i
balansräkningen bokförs i kontogrupp 39 nedan.

3610
3611
3612
3613
3620

Övergångsersättningar ej balanserade spelarförvärv
Övergångsersättningar ej balanserade spelarförv, utländska klubbar
Övergångsersättningar ej balanserade spelarförv, allsvenska klubbar
Övergångsersättningar ej balanserade spelarförv, övriga klubbar
Spelaruthyrning

37

Intäktskorrigeringar
I denna kontogrupp redovisas intäkter och kostnader som inte utgör självständiga
intäkts- eller kostnadsslag utan är att betrakta som intäktskorrigeringar som bör
särredovisas. Dessa är mindre till beloppen.

3740
3790

Öresutjämning
Övriga intäktskorrigeringar

39

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter särredovisas i resultaträkningen både enligt ÅRL och BFL.
I kontogruppen redovisas sådana rörelseintäkter som normalt inte räknas till den
egentliga försäljningen.
I denna kontogrupp bokförs endast intäkter från spelarförsäljningar som härrör
från spelare som finns aktiverade i balansräkningen vid försäljningstillfället.
Intäkter från spelarförsäljningar avseende spelare som ej är aktiverade i
balansräkningen bokförs i kontogrupp 36 nedan.
I kontogruppen bokförs även erhållna bidrag för arbetskraft, samt från stat och
kommun.
I kontogruppen redovisas även intäkter till följd av återbetalning av Alecta-medel
eller motsvarande från andra försäkringsbolag.

3911
3913
3972
3973
3975
3976

Hyresintäkter lokaler etc
Hyresintäkter idrottsanläggning
Vinst vid avyttring av fastigheter
Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier
Vinst vid avyttring av balanserade spelarförvärv
Vinst vid avyttring av balanserade spelarförvärv, utländska klubbar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll, 2018-12-18

11

3980
3985
3987
3989
3990
3991
3994

Erhållna bidrag för arbetskraft
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag, aktivitetsbidrag
Övriga erhållna bidrag
Erhållna gåvor, donationer och stipendier
Återbäring konsolideringsmedel Alecta eller motsvarande
Försäkringsersättningar

Rörelsens kostnader
40

Matchkostnader
I denna kontogrupp bokförs kostnader i direkt samband med tävlingsmatcher,
såväl hemma- som bortamatcher.
Jämför även kontogrupp 30, där motsvarande intäkter bokförs.
Med arenahyra avses hyra för såväl fotbollsplan som läktare, omklädningsrum m
m som används i samband med match.
På konto 4020 Serie- och cupspel bokförs avgifter för deltagande i serie- och
cupspel.

4010
4011
4012
4013
4014
4020
4030
4031
4032
4050
4070
4090

Arenahyra
Biljetter
Domarkostnader
Vakter och publikvärdar
Sociala avgifter vakter och publikvärdar
Serie- och cupspel
Resor
Kost
Logi
Kostnader fördelning av netto till bortalag
Kostnader kioskförsäljning vid match
Övriga matchkostnader

41

Marknadsaktiviteter
I denna kontogrupp bokförs kostnader till följd av marknadsaktiviteter, såväl vid
själva matcherna som allmänt för klubben.
Jämför även kontogrupp 31, där motsvarande intäkter bokförs.
På konto 4110 Provisioner bokförs alla provisioner till följd av
marknadsaktiviteter, oavsett vilken typ av aktivitet det är hänförbart till.
På konto 4160 Souvenirkostnader bokförs kostnader för sålda souvenirer.
Jämför konto 1400 Lager, där eventuella souvenirer i lager bokförs i bokslutet,
samt konto 7740 Nedskrivning av omsättningstillgångar , där eventuella
nedskrivningar av lagervärde görs i samband med bokslut.
Observera att det finns två kostnadskonton för kioskförsäljning, ett för
försäljning vid match och ett för annan försäljning.
På konto 4150 Annonsering bokförs även annonsering inför matcher.

4110
4120

Provisioner
Produktionskostnader, arenareklam
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4121
4125
4126
4130
4140
4141
4150
4160
4170
4175
4180
4190

Produktionskostnader, dräktreklam
Matchvärdskap
VIP-kostnader match
Produktionskostnader, programblad
Representation
Sponsorträff
Annonsering
Souvenirkostnader
Kioskförsäljningskostnader vid match
Övriga kioskförsäljningskostnader
Övriga marknadsaktiviteter vid match
Övrig reklamproduktion

42

Egna arrangemang
I denna kontogrupp bokförs kostnader från klubbens egna arrangemang. Varmed
menas andra arrangemang än normala serie-, cup- och tränings matcher.
I kontogruppen bokförs även kostnader från lotterier.
Observera att på konto 4225 Träningsmatcher bokförs arrangemangskostnader,
d v s planhyror m m vid träningsmatch. På detta konto bokförs ej resor och andra
lagkostnader vid träningsmatcher. Dessa kostnader bokförs i kontogrupp 45.
På kontot 4250 Bingolotto redovisas kostnaderna för klubben. På konto 1620
bokförs avräkningen av veckoförsäljningen, och på konto 3250 bokförs
intäkterna.
Jämför även kontogrupp 32, där motsvarande intäkter bokförs.

4210
4220
4225
4230
4240
4250
4260
4270
4290

Fotbolls- och idrottsskolor
Egna tävlingar och cuper
Träningsmatcher
Lotterier
Bingo
Bingolotto
Arrangerade träningsläger
Marknader
Övriga arrangemang

43

Spelarköp
I denna kontogrupp bokförs kostnader för spelarförvärv och spelarinhyrning.
I kontogruppen bokförs endast direkta kostnader inklusive eventuella
tilläggsbelopp, och ej omkostnader för spelarförvärv såsom resor m m .
I denna kontogrupp bokförs endast kostnader för spelarförvärv som härrör från
spelare som ej finns aktiverade i balansräkningen vid försäljningstillfället.
Kostnader från spelarförvärv avseende spelare som är aktiverade i
balansräkningen bokförs som avskrivningar på konto 7818, eller nedskrivningar
på konto 7720.

4310
4311
4320

Övergångsersättningar ej balanserade spelarförvärv
Övergångsersättningar ej balanserade spelarförvärv, utländska klubbar
Hyra av spelare

45

Övriga kostnader
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I denna kontogrupp bokförs övriga direkta kostnader i lagverksamheten exklusive
personalkostnader, försäkringskostnader samt fastighetskostnader i egna
träningsanläggningar.
På konto 4540 Planhyror träning bokförs även kostnader för hyror inomhushall.
På konto 4590 Övriga kostnader lagverksamhet bokförs även kostnader för
frakter och transporter som är hänförbara till lagverksamheten.
4510
4520
4530
4540
4545
4546
4550
4551
4552
4559
4590

Materialinköp
Tvätt
Skadebehandling spelare, externt
Träningsläger, köpta ej arrangerade
Planhyror träning
Hyror omklädningsrum träning
Resor träningsmatcher
Kost träningsmatcher
Logi träningsmatcher
Övriga träningskostnader
Övriga kostnader lagverksamhet

50

Lokalkostnader
I denna kontogrupp redovisas kostnader som klubben har för lokaler som man
hyr för att bedriva verksamheten.
Om verksamheten bedrivs i egen fastighet används kontogrupp 51.
Observera att arenahyror tävlingsmatcher bokförs på konto 4010 och planhyror
träning på konto 4545.

5010
5020
5030
5040
5060
5070
5090

Lokalhyra
Elektricitet
Värme
Vatten och avlopp
Städning och renhållning av lokaler
Reparation och underhåll
Övriga lokalkostnader

51

Fastighetskostnader
I denna kontogrupp redovisas kostnader som klubben har för egen ägd fastighet.
Om verksamheten bedrivs i förhyrd lokal används kontogrupp 50, eller för
tävlingsmatcher och träning konto 4010 respektive konto 4545.
Observera att fastighetsskatt ej utgår på fastigheter som enligt skattemyndigheten
är klassade som specialenhet bad-, sport- och idrottsanläggning.

5110
5120
5130
5140
5160
5170
5191
5192
5199

Tomträttsavgäld/arrende
Elektricitet
Värme
Vatten och avlopp
Städning och renhållning
Reparation och underhåll
Fastighetsskatt
Försäkringskostnader
Övriga fastighetskostnader
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52

Hyra/leasing av anläggningstillgångar
I kontogruppen redovisas samtliga utgifter för den lösegendom som klubben hyr
av utomstående och till vilken klubben inte har äganderätt, förutom
spelarinhyrning som bokförs på konto 4320 och leasingavgifter personbilar som
bokförs på konto 5615.
Konto för korttidshyra används när klubben tillfälligtvis hyr för en kortare tid av
utomstående.
Konto för leasing används endast när förhyrning sker i form av leasing via ett
finansieringsföretag.
Inventarier omfattar även kontorsmaskiner, datorer men ej transportmedel.

5211
5212
5221
5222

Korttidshyra av maskiner
Leasing av maskiner
Korttidshyra av inventarier
Leasing av inventarier

54

Förbrukningsinventarier och –material
I kontogruppen redovisas utgifter för förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial. Här avses främst kontorsinventarier. Observera att
förbrukningsmaterial som enbart används för städning av lokaler eller fastigheter
redovisas på konto 5060 respektive konto 5160, att kontorsmaterial redovisas på
konto 6110., samt att förbrukningsmaterial i samband med lags träning och
matchverksamhet redovisas på konto 4510.

5410
5411
5460

Kontorsinventarier
Programvaror
Förbrukningsmaterial

55

Reparation och underhåll
I kontogruppen redovisas utgifter för reparation och underhåll av maskiner,
inventarier och verktyg samt förbrukningsinventarier.
Observera att reparation och underhåll av hyrd fastighet bokförs på konto 5070
och av egen fastighet bokförs på konto 5170., samt att reparation och underhåll
av personbilar bokförs på konto 5613.

5510
5520

Reparation och underhåll av maskiner
Reparation och underhåll av inventarier

56

Kostnader för transportmedel
I kontogruppen redovisas utgifter för klubbens egna och leasade transportmedel
som helt eller delvis används i rörelsen. I det fall transportmedel köps in så
bokförs tillgången i balansräkningen under kontogrupp 12 och avskrivningar i
kontogrupp 78.

5611
5612
5613
5615
5619

Personbilar, drivmedel
Personbilar, försäkring och skatt
Personbilar, reparation och underhåll
Leasingavgifter för personbilar
Övriga personbilskostnader
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5690

Övriga kostnader för transportmedel

57

Frakter och transporter
I kontogruppen redovisas klubbens kostnader för frakter och transporter.

5700

Frakter och transporter

58

Resekostnader
I kontogruppen redovisas sådana utgifter i samband med anställdas resor i
tjänsten, som klubben reglerar med kontokortsföretag, transportföretag eller
resebyrå enligt på föreningen ställda fakturor etc.
Även utgifter som anställda har i samband med tjänsteresa, och som styrkts med
till klubben överlämnade verifikationer, ska bokföras här.
Observera att resor i samband med tävlingsmatch bokförs på konto 4030 och att
resor i samband med träningsmatch bokförs på konto 4550.
Traktamenten och bilersättningar utgör kostnadsersättningar , som ska bokföras i
kontogrupp 73 Kostnadsersättningar och förmåner.

5810
5820
5830
5840
5890

Biljetter, tåg, buss, flyg m.m.
Hyrbilar
Kost och logi
Lokala resor buss, taxi
Övriga resekostnader

59

Reklam och PR
I kontogruppen redovisas klubbens kostnader för reklam, PR och annonsering.

5910
5920
5930
5980
5990

60

Annonsering
Utomhus- och trafikreklam
Reklamtrycksaker och direktreklam
PR och sponsring
Övriga kostnader för reklam och PR

Övriga försäljningskostnader
I kontogruppen redovisas övriga utgifter för klubbens försäljningsverksamhet. I
kontogruppen redovisas inte utgifter som avser försäljningsbefrämjande åtgärder
såsom reklam och PR, vilket redovisas i kontogrupp 41.
Observera att konto 6050 avser andra försäljningsprovisioner än vad som är
hänförbart till marknadsaktiviteter eller aktiviteter i samband med match och
egna arrangemang. Jämför konto 4110 Provisioner.

6050
6080
6090

Försäljningsprovisioner
Bankgarantier
Övriga försäljningskostnader

61

Kontorsmaterial och trycksaker
I kontogruppen redovisas utgifter av förbrukningskaraktär. Med detta menas
antingen kontorsmaterial med längre varaktighet och till mindre värde, eller
kontorsmaterial med kort varaktighet såsom t ex färgband, färgpatroner och toner
till fax och skrivare, disketter , CD-skivor m m .
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Jämför även kontogrupp 54 Förbrukningsinventarier och – material.
6110
6150

Kontorsmaterial
Trycksaker

62

Tele och post
I kontogruppen redovisas klubbens allmänna kommunikationskostnader, d v s
utgifter för telekommunikation och postbefordran.

6211
6212
6214
6215
6230
6250

Telefon
Mobiltelefon
Fax
Telex
Datakommunikation
Porto

63

Riskkostnader
I kontogruppen redovisas dels utgifter för försäkringspremier som klubben
betalar till försäkringsbolag, dels utgifter för risker i samband med klubbens
verksamhet som klubben självt står för.
Följande försäkringar redovisas inte i kontogruppen utan särredovisas som
särskilda kostnadsslag.
• Fastighetsförsäkringar, som redovisas på konto 5192.
• Bilförsäkringar, som redovisas på konto 5612.
• Pensionsförsäkringar, som redovisas i kontogrupp 74.
• Arbetsmarknads- och grupplivförsäkringar, som redovisas i kontogrupp 75.
• Försäkringsavgift spelare, som redovisas på konto 7012.

6310
6350
6380

Försäkring
Förluster på kundfordringar
Förlust på fordringar främmande klubbar

64

Förvaltningskostnader
I kontogruppen redovisas sådana externa utgifter som avser föreningens
förvaltning.

6410
6415
6420
6450
6460

Styrelsearvoden
Sammanträdeskostnader
Revisionsarvode
Års- och föreningsmöteskostnader
Infoblad, klubbtidning

65

Övriga externa tjänster
I kontogruppen redovisas utgifter för externa tjänster som inte avser den direkta
fotbollsverksamheten. Dessa tjänster kan köpas och vara av varierande slag.
På konto 6570 Bankkostnader bokförs avgifter och provisioner till banker som
avser tjänster i samband med betalningsförmedling.
Följande utgifter för främmande tjänster redovisas inte i kontogruppen.
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•
•
•
•

Reparationer och underhåll
Matchdomare
Transporter
Försäljning på provisionsbasis

6530
6540
6550
6570
6580

Redovisningstjänster
ADB-tjänster
Konsultarvoden
Bankkostnader
Advokat- och rättegångskostnader

69

Övriga externa kostnader
I kontogruppen redovisas övriga externa utgifter av olika slag som inte kan
placeras i kontogrupperna 40-68.
Uppdelningen på konto 6991 och 6992 är endast aktuell i det fall verksamhet är
föremål för inkomstbeskattning.

6970
6980
6991
6992
6993

Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
Medlems- och föreningsavgifter
Övriga externa kostnader, avdragsgilla
Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla
Lämnade bidrag och gåvor

70

Kostnader för arbetskraft
I kontogruppen redovisas bruttolöner till spelare, tränare och övrig
fotbollspersonal. Jämför kontogrupp 72.
I kontogruppen redovisas också försäkringsavgifter och spelarlicenser som
klubben bekostar för spelare.

7010
7011
7012
7013
7020
7030
7040
7090

Löner till spelare
Matchpremier
Försäkringsavgift spelare
Spelarlicenser
Löner till tränare
Löner till övrig fotbollspersonal
Läkare, sjukgymnast etc
Förändring av semesterlöneskuld

72

Kansli- och styrelselöner
I denna kontogrupp redovisas bruttolöner för kanslipersonal och klubbledning.

7210
7220
7290

Löner till kanslipersonal
Löner klubbledning
Förändring semesterlöneskuld

73

Kostnadsersättningar och naturaförmåner
I kontogruppen redovisas individuellt utgående kostnadsersättningar utöver lön
samt kontanta ersättningar som betalas ut till personal för kostnader som uppstår
eller beräknas att uppstå i anställning. Sådana ersättningar kan vara skattefria
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inom av RSV fastställda gränser. För överskjutande belopp ska källskatt
innehållas och sociala avgifter erläggas.
Om arbetsgivaren betalar kostnaden direkt är det inte fråga om en
kostnadsersättning.
Kontogruppen innehåller även konton där företagets utgifter för förmåner kan
debiteras.
Dessa kostnader minskas genom kreditering med de belopp som den anställde
betalar till klubben.
Dessa förmåner kan vara såväl skattefria som skattepliktiga enligt SKVs
anvisningar.
På skattepliktiga förmånsvärden skall sociala avgifter beräknas och källskatt dras.
7320
7321
7322
7323
7326
7327
7328
7330
7331
7332
7333
7336
7337
7338
7350
7351
7352
7353
7360
7361
7362
7363
7370
7371
7372
7373
7390

Traktamenten
Traktamenten spelare, skattefri
Traktamenten tränare o ledare, skattefri
Traktamenten övriga anställda, skattefri
Traktamenten spelare, skattepliktiga
Traktamenten tränare o ledare, skattepliktiga
Traktamenten övriga anställda, skattepliktiga
Bilersättningar
Bilersättning spelare, skattefri
Bilersättning tränare o ledare, skattefri
Bilersättning övriga anställda, skattefri
Bilersättning spelare, skattepliktig
Bilersättning tränare o ledare, skattepliktig
Bilersättning övriga anställda, skattepliktig
Kostnader för fri bostad
Kostnader för fri bostad spelare
Kostnader för fri bostad tränare o ledare
Kostnader för fri bostad övriga anställda
Kostnader för fria eller subventionerade måltider
Kostnader för fria eller subventionerade måltider spelare
Kostnader för fria eller subventionerade måltider tränare o ledare
Kostnader för fria eller subventionerade måltider övriga anställda
Kostnader för fri bil
Kostnader för fri bil spelare
Kostnader för fri bil tränare o ledare
Kostnader för fri bil övriga anställda
Övriga kostnadsersättningar & naturaförmåner

74

Pensionskostnader
I kontogruppen redovisas arbetsgivarens utgifter för kompletterande
pensionsförmåner utöver lagstadgade arbetsgivaravgifter.
På konto 7490 Övriga pensionskostnader bokförs pensionskostnader till följd av
eventuell annan försäkringslösning än inbetalning av försäkringsavgifter till
försäkringsbolag, t ex avsättning till pensionsstiftelse.

7410
7420
7421
7422
7423

Pensionsförsäkringsavgifter, kollektiva
Pensionsförsäkringsavgifter
Pensionsförsäkringsavgifter, individuella, spelare
Pensionsförsäkringsavgifter, individuella, tränare o ledare
Pensionsförsäkringsavgifter, individuella, övriga anställda
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7490

Övriga pensionskostnader

75

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
I kontogruppen redovisas sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
omfattande lagstadgade arbetsgivaravgifter, löneskatt samt sociala avgifter enligt
avtal.

7510
7511
7512
7513
7530
7531
7532
7533
7570
7580
7590

Lagstadgade arbetsgivaravgifter
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, spelare
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, tränare o ledare
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, övriga anställda
Löneskatt på pensionskostnader
Löneskatt på pensionskostnader, spelare
Löneskatt på pensionskostnader, tränare o ledare
Löneskatt på pensionskostnader, övriga anställda
Arbetsmarknadsförsäkring enligt avtal
Grupplivförsäkring
Övriga sociala och andra avgifter

76

Övriga personalkostnader
I kontogruppen redovisas övriga personalkostnader, såsom för utbildning, sjukoch hälsovård samt övriga kostnader för personalsocial verksamhet.
Med utbildning internt avses sådan utbildning som arrangeras av klubb själv till
skillnad från utbildning externt som omfattar avgifter för deltagande i kurser,
seminarier, konferenser och kongresser. Med utbildning avses i detta
sammanhang ej träningsläger och dylikt, som redovisas i kontogrupp 45.
Kostnader för resor, kost och logi i samband med utbildning redovisas i
kontogrupp 58.
Konto 7698 Periodisering erhållna bidrag för arbetskraft används som motkonto
till konto 3980 Erhållna bidrag för arbetskraft när beslut om bidrag erhålles.
Konto 7698 krediteras därefter löpande i takt med att bidrag erhålles.
På konto 7699 Övriga personalkostnader bokförs t ex kostnader för
övergångshandlingar

7611
7612
7620
7698
7699

Utbildning internt
Utbildning externt
Sjuk- och hälsovård
Periodisering erhållna bidrag för arbetskraft
Övriga personalkostnader

77

Nedskrivningar
I kontogruppen redovisas nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar samt vissa omsättningstillgångar såsom t ex lager.
Endast klubbar som följer ÅRL får använda hela kontogruppen. Övriga klubbar
använder endast kontona 7710 –7720.
Återföring (reversering) av nedskrivningar får enligt ÅRL göras om skälen för
nedskrivning fallit bort.
Balanserade spelarförvärv skall nedskrivas till noll om spelare slutar spela fotboll
för klubben innan spelarens kontrakt som avskrivningarna baseras på löpt ut.
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7710
7720
7730

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av balanserade spelarförvärv
Nedskrivningar av omsättningstillgångar

78

Avskrivningar enligt plan
Enligt ÅRL och BFL ska anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk
livslängd skrivas av på ett systematiskt sätt över livslängden, vilket benämns
avskrivning enligt plan.
Balanserade spelarförvärv skall skrivas av linjärt med respektive spelares
ursprungliga kontraktstid som avskrivningstid. Se vidare kapitel 8.2 i
huvuddokumentet Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier.
Skillnaden mellan bokföringsmässiga och planenliga avskrivningar redovisas
som bokslutsdispositioner på konto 8850 med konto 2150 som motkonto.

7810
7818
7820
7830

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar (exkl spelare)
Avskrivningar på balanserade spelarförvärv
Avskrivningar på byggnader och övrig fast egendom
Avskrivningar på maskiner och inventarier

79

Poster av engångskaraktär
I kontogruppen redovisas bl a intäkter och kostnader av engångskaraktär som, om
de är väsentliga, kan försvåra jämförelser mellan olika år. Finansiella poster
redovisas dock ej här utan i kontoklass 8.

7910
7920
7972
7973
7975

Intäkter av engångskaraktär
Kostnader av engångskaraktär
Förlust vid avyttring av fastighet
Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier
Förlust vid avyttring av balanserade spelarförvärv

8

Finansiella & andra intäkter o kostnader

80

Resultat från aktier & andelar koncern/intresseföretag
I kontogruppen redovisas klubbens samlade finansiella inkomster och utgifter
från koncern- och intresseföretag förutom ränteintäkter och räntekostnader.

8010
8020

Utdelning på aktier och andelar koncern/intresseföretag
Resultat vid försäljning av aktier/andelar koncern/intresseföretag

81

Resultat från andelar i intresseföretag

8110

Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga
företag som det finns ett ägarintresse i
Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag
och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8120
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82

Resultat från övriga värdepapper (anläggningstillgångar)
I kontogruppen redovisas intäkter och kostnader från övriga aktier och andelar,
d v s andra än koncern/intresseföretag, för såväl omsättningstillgångar som
anläggningstillgångar.

8210
8220
8270
8280

Utdelning på aktier och andelar övriga värdepapper
Resultat vid försäljning av övriga värdepapper
Nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar
Återföring av nedskrivningar andelar och långfristiga fordringar

83

Ränteintäkter och liknande resultatposter
I kontogruppen redovisas ränteintäkter avseende banktillgodohavanden,
kortfristiga placeringar, kundfordringar och andra omsättningstillgångar.
På konto 8390 Övriga finansiella intäkter bokförs bl a valutakursdifferenser på
kortfristiga fordringar och placeringar samt eventuella nedskrivningar av
kortfristiga placeringar (liksom dessas återföring).

8300
8313
8330
8340
8350
8370
8380
8390

Ränteintäkter
Ränteintäkter kundfordringar
Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar
Utdelningar på kortfristiga placeringar
Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar
Övriga finansiella intäkter

84

Räntekostnader och liknande resultatposter
I kontogruppen redovisas klubbens räntekostnader som avser lånat kapital samt
kreditutnyttjande i olika former inklusive leverantörskrediter. På konto 8390
Övriga finansiella intäkter bokförs bl a valutakursdifferenser på kortfristiga
skulder.

8400
8422
8430
8490

Räntekostnader
Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader

87

Extraordinära intäkter och kostnader
I kontogruppen redovisas extraordinära intäkter och kostnader.
Redovisningsrådet rekommenderar att klassificering av intäkter och kostnader
som extraordinära endast skall ske i sällsynta undantagsfall. Som exempel anges
förluster p g a jordbävningar, krigshändelser eller konfiskation. I övrigt hänförs
intäkter och kostnader, som påverkar klubbens resultat, till klubbens normala
verksamhet och ska ingå i rörelseresultatet. D v s de ska bokföras i
kontogrupperna 30-86.
Om enskilda händelser uppgår till väsentliga belopp kan de bokföras som poster
av engångskaraktär i kontoklass 79.

8710
8750

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
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88

Bokslutsdispositioner
I kontogruppen redovisas olika resultatreglerande poster som vidtas i samband
med bokslut. Som bokslutsdispositioner betraktas sådana vid årsbokslutet
vidtagna redovisningsåtgärder som inte har direkt sammanhang med
affärshändelser under året och inte heller utgör sådana avsättningar,
avskrivningar eller nedskrivningar, som är att anse såsom erforderliga enligt lag
eller god redovisningssed.

8810
8850
8880
8890

Förändring av periodiseringsfond (Idrotts AB)
Skillnad mellan bokförda o planenliga avskrivningar
Förändring av fonder
Övriga bokslutsdispositioner

89

Resultat
I kontogruppen redovisas inkomstskatt för de juridiska personer som beskattas
för inkomst, samt som sista bokslutspost saldot av kontogrupperna 30-89.

8910
8999

Årets inkomstskatt (Idrotts AB)
Redovisat resultat
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