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Bilaga 4; Krav på årsredovisningens utformning

Redovisning av spelartrupp i årsredovisning (när aktivering av anskaffningsutgifter sker)
Notredovisning
I en not i årsredovisningen ska lämnas information om externa spelarförvärv. Uppgift ska
lämnas om följande;
anskaffningsvärde
avskrivningar
bokfört värde
avskrivningsmetod
genomsnittlig avskrivningstid (år)
Exempel på notupplysning kan se ut så här;
Externa spelarförvärv

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående anskaffningsvärde

100
100
200

50
50
100

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan

45
60
105

15
30
45

Planenligt restvärde

95

55

Ingående avskrivningar utöver plan
Årets avskrivningar utöver plan
Utgående avskrivningar utöver plan

10
10
20

0
0
0

Bokfört värde

75

45

I notupplysningen ska även anges att anskaffningsvärdet för externa spelarförvärv skrivs av
linjärt över ursprunglig kontraktstid. Om spelarens kontraktstid förlängs kan det
kvarstående bokförda nettovärdet samt eventuellt tillkommande utgifter skrivas av över
den förlängda kontraktstiden, vilket i förekommande fall ska anges i noten. Vidare ska
genomsnittlig kontraktstid för de externa spelarförvärven som antecknats i balansräkningen
anges för respektive år.
I notupplysningen anges, om sådan finns, summan av en portfölj av värden o genomsnittlig
avskrivningstid och avtalstid för denna. D v s individuella värden anges ej.
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Redovisning av förfallna skulder och fordringar som ej betalats/reglerats
Notredovisning
I en not i årsredovisningen ska lämnas information om vilka förfallna skulder och
fordringar som finns som ej betalats/reglerats.
Förpliktelser vid framtida spelarförsäljningar
Notredovisning eller ansvarsförbindelse
Avtalade ersättningar till tredje part vid eventuella framtida spelarförsäljningar bör
redovisas som ansvarsförbindelse, eller som not. Detta bör göras genom att %-tal eller
belopp som ska vidarebetalas till tredje part anges. Spelares namn behöver ej anges.
Se även avsnitt 8.2 Redovisning och värdering av spelare samt avskrivningar, under
rubriken Redovisning vid försäljning av spelare.

Förpliktelser till riskkapitalbolag
Poster inom linjen
Eventuella förpliktelser klubben har till riskkapitalbolag bör redovisas i balansräkningen
under poster inom linjen.
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