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ÅRSREDOVISNING
2020

Styrelsen och verkställande direktören för Hammarby Fotboll AB får härmed avge årsredovisning  för 
räkenskapsåret 2020



Allmänt om verksamheten
Hammarby Fotboll AB är i enlighet med Svenska Fotbollsförbundets stadgar ett så kallat idrottsaktiebolag.
Detta innebär att en majoritet av rösterna i bolaget måste ägas av den ideella föreningen Hammarby IF

Fotbollförening, vilken är medlem i Svenska Fotbollsförbundet. Per 2020-12-31 äger Hammarby IF

Fotbollförening 51,24% av rösterna och 34,41% av kapitalet i Hammarby Fotboll AB. Resterande röster/kapital

ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fyra övriga mindre investerare. Bolaget har sitt säte i

Stockholm.

I det följande redovisar Hammarby Fotboll AB sitt nittonde räkenskapsår, vilket omfattar perioden 2020-01-01 till

2020-12-31. Bolagets verksamhet har under räkenskapsåret omfattat ett A-lag för herrar i Herrallsvenskan samt

ett A-lag för Damer i Elitettan . Denna verksamhet definieras som elitverksamheten inom Hammarby Fotboll.

2020 var ett år där Hammarby Fotboll ställdes inför en stor utmaning i form av det pandemiska Coronaviruset
och dess inverkan på vår verksamhet. Utöver de två första matcherna i svenska Cupen hade Hammarby Fotboll
ingen betalande publik på våra matcher under 2020. Detta hade kunnat bli en enorm belastning på klubbens
ekonomi. Dock ställde sig säsongskortsinnehavare och supportrar, som så många gånger tidigare, lojalt på vår
sida genom att efterskänka säsongskort och köpa ”stödplåtar”. Likaledes ställde sig klubbens sponsorer på vår
sida i en väldigt stor utsträckning. 

Det sportsliga utfallet blev för herrarna A-lag en 8:e plats i allsvenskan, samt en kvartsfinal i svenska cupen. För
första gången på över ett decennium var vi också med i Europaspelet, efter en övertygande seger mot Puskas
Academia i första omgången slogs vi ut av polska Lech Poznan. Mer glädjande var att damernas A-lag via en
andraplacering återtog platsen i Damallsvenskan.

På ekonomisidan klarade vi oss i slutändan bättre än befarat i förhållande till Corona-pandemin. Tack vare
supportrar och sponsorers stöd täckte vi de värsta hålen. Vidare såldes Emil Roback till Milan under
sommaren, samt att den svenska staten gav oss ett resonabelt understöd under året. Därutöver har vi hållt nere
kostnaderna på ett rimligt bra sätt vilket gör att vi klarat 2020 utan förluster och utan att sälja av våra mest
attraktiva spelare.

Intäkterna uppgick till 144 060 tkr under 2020, och kostnaderna uppgick till 143 577 tkr. Då året var så pass
speciellt på grund av Corona-situationen är jämförelser med tidigare år eller utfall i förhållande till budget inte
relevanta. I tillägg till detta ska sägas att större belopp avsatts framåt för att täcka eventuella kundförluster
gällande sponsorer och/eller säsongskortsinnehavare från 2020. Hammarby Fotboll AB redovisar följaktligen ett
positivt resultat före skatt på 525 tkr, resultatet efter skatt uppgår till -443 tkr. Det egna kapitalet i Hammarby
Fotboll AB uppgår vid årets slut nu till 19 013 tkr.

Väsentliga händelser 
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Företagsledning
Verkställande direktör Henrik Kindlund
CFO Stephan Thernström
Sportchef Jesper Jansson

Styrelse
Ordförande Richard von Yxkull
Ordinarie ledamot Binyam Tekeste
Ordinarie ledamot Martin Nilsson
Ordinarie ledamot Mattias Fri
Ordinarie ledamot Mikael Samuelsson
Ordinarie ledamot Daniel Stålbo
Ordinarie ledamot Fredrik Österberg
Ordinarie ledamot Gael Nicolas Caselli

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Huvudansvarig revisor Peter Ek

Kreditrisk
Bolagets kreditrisker är framför allt knutna till kundfordringar och upplupna intäkter för sponsoravtal och vid
spelarövergångar. Bolaget bedömer dessa risker som låga för verksamheten.

Marknadsrisk
Vid spelarövergångar i utländsk valuta sker valutasäkring om beloppen är väsentliga. Företagets ränterisk är
begränsad till räntebärande skulder samt banktillgodohavanden och bedöms som låg.

Likviditetsrisk
Risken att koncernen får svårigheter med att finansiera sina åtaganden är hänförlig till säsongsmässiga
variationer och bedöms som låg.

Pandemin finns fortsatt med oss in i 2021, vilket leder till osäkerheter gällande hur kommande år kommer bli
och hur mycket det påverkar verksamheten negativt jämfört med ett normalår. Styrelsen och ledningen är
emellertid medvetna om detta och följer utvecklingen noggrant.

Inför 2021 ser Hammarby Fotboll AB fortsatt ljust på framtiden. Såväl herrarnas A-lag som damernas A-lag
spelar i de högsta serierna, intresset från supportrarna är massivt för båda lagen. Vi ser också att de
investeringar som gjorts under tidigare i år i förhållande till akademi och utveckling av unga talanger börjar ge
tydliga resultat. Detta kommer över tid möjliggöra spelarförsäljningar på en annan nivå än tidigare. Slutligen ser
vi en mycket stark utveckling på sponsorsidan, vilket är ytterligare en byggsten i ambitionen att fortsatt utveckla
Hammarby Fotbolls verksamhet.

Finansiella risker och osäkerheter

Klubbledning
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2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning tkr 105 461 157 127 114 941 103 948 91 649
Resultat efter fin poster tkr 524 5 929 -1 172 73 3 123
Balansomslutning tkr 65 991 75 635 56 215 43 028 29 194
Antal anställda st 68 52 50 43 46

Soliditet1 % 29% 26% 26% 37% 54%

1) För definition se not 33.

Balanserad vinst från föregående år 10 367 377
Årets resultat -442 511

9 924 866

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten/ansamlade vinsten behandlas så

att i ny räkning balanseras 9 924 866
9 924 866
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Följande balanserad vinst ska disponeras av årsstämman (kronor):

Resultatdisposition

Flerårsjämförelse
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Tkr Not
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 4 105 461 157 127
Övriga rörelseintäkter 5, 6 38 599 6 234
Summa rörelsens intäkter 144 060 163 361

Rörelsens kostnader
Evenemangs- och materialkostnader -21 135 -41 066
Övriga externa kostnader 7, 8, 9 -27 222 -22 382
Personalkostnader 10 -89 985 -88 440
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 11 -5 235 -5 134
Övriga rörelsekostnader – -94
Summa rörelsens kostnader -143 577 -157 116
Rörelseresultat 483 6 245

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 364 285
Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -323 -601
Resultat efter finansiella poster 524 5 929

Skatt årets resultat 14 -967 -960
Årets resultat -443 4 969
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Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för spelarförvärv 15 8 501 9 905
Övriga immateriella anläggningstillgångar 16 – –
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 501 9 905

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet 17 1 787 1 999
Inventarier, verktyg och installationer 18 2 630 3 026
Summa materiella anläggningstillgångar 4 417 5 025

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 22 10 678 9 576
Långfristiga fordringar spelarövergångar – 4 463
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 678 14 039

Summa anläggningstillgångar 23 596 28 970

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 336 8 572

Aktuell skattefordran 1 058 1 299
Övriga fordringar 2 344 2 964
Fordringar spelarövergångar 4 697 20 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 4 722 7 304
Summa kortfristiga fordringar 17 157 40 214

Kassa och bank 25 238 6 452

Summa omsättningstillgångar 42 395 46 666

SUMMA TILLGÅNGAR 65 991 75 636
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Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 294 294
Reservfond 8 794 8 794
Summa bundet eget kapital 9 088 9 088

Fritt eget kapital
Överkursfond 14 753 14 753
Balanserat resultat -4 385 -9 354
Årets resultat -443 4 969
Summa fritt eget kapital 9 925 10 368

Summa eget kapital 19 013 19 456

Avsättningar
Övriga avsättningar 23 3 000 –
Summa avsättningar 3 000 0

Långfristiga skulder
Skulder spelarövergångar – 1 040
Summa långfristiga skulder 0 1 040

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9 474 11 736
Skulder till moderförening 2 099 9 334
Övriga skulder 24 1 324 4 072
Skulder spelarövergångar 839 1 351
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 30 242 28 646
Summa kortfristiga skulder 43 978 55 139

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 991 75 636

Hammarby Fotboll AB
Org. nr 556617-0337

BALANSRÄKNING

7 (26)



Not Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

Ingående balans 
2020-01-01 294 8 794 14 753 -9 354 4 969 19 456
Omföring av 
föregående års 
resultat 4 969 -4 969 –

Årets resultat -443 -443
Utgående balans
2020-12-31 20 294 8 794 14 753 -4 385 -443 19 013

Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott om 1 000 tkr med villkor om
återbetalning ur fritt eget kapital.

Hammarby Fotboll AB
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Tkr Not
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 483 6 245
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 32 -6 473 -48 212
Erhållen ränta 364 285
Erlagd ränta -323 -61
Betald inkomstskatt -1 828 -2 393
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet -7 777 -44 136
Förändringar av rörelsekapitalet:
Förändring av kundfordringar och andra fordringar 2 552 -776
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder -9 407 12 305
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 632 -32 607

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - spelare -7 702 -19 844
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar - spelare 41 229 45 291
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -109 -2 289
Kassaflöde från investeringsverksamheten 33 418 23 158

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 18 786 -9 449
Likvida medel vid årets början 6 452 15 901
Likvida medel vid årets slut 25 238 6 452

Hammarby Fotboll AB
Org. nr 556617-0337
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med  årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de 
årsredovisningen sammanfattas nedan. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Årsredovisningen är vidare upprättad i enlighet med UEFA:s krav beträffande information och redovisnings-
principer. Hammarby Fotboll AB följer även Fotbollförbundets redovisningsprinciper enligt utfärdade 
anvisningar för elitlicensens ekonomikriterier.

Värderingsprinciper 

Intäkter
Bolagets nettoomsättning utgörs huvudsakligen av matchintäkter, marknadsintäkter och intäkter från 
spelarförsäljningar.

Säsongsbiljetter periodiseras över löptiden. Biljettintäkter och andra matchrelaterade inkomster intäktsförs 
efter att matchen i fråga har genomförts. Marknads- och sponsringsersättningar samt ersättningar för TV-
rättigheter redovisas i de perioder som ersättningen avser. Inkomster från spelarförsäljningar redovisas då 
bindande avtal upprättats med motparten och väsentliga risker övergått på denne. Resultat från 
spelarförsäljningar nettoredovisas i resultaträkningen varvid eventuell ej avskriven del av spelarrättigheten 
och direkta kostnader avräknas från erhållen köpeskilling.

Övriga rörelseintäkter utgörs huvudsakligen av försäkringsersättningar, erhållna utbetalningar från 
kapitalförsäkringar, intäkter från försäljning av vinstandelar, royaltyintäkter samt för 2020 statligt 
kompensationsstöd pga coronapandemin.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador och liknande som helt eller delvis täcks av bolagets försäkringsskydd redovisas en 
beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar 
redovisas i posten Övriga rörelseintäkter .

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den 
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Royaltyintäkter
Royaltyintäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska förmåner som är förknippade med avtalet 
kommer att tillfalla Koncernen och att dessa kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Periodisering görs i enlighet 
med avtalets ekonomiska innebörd.

Leasingkostnader
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 
nedskrivningar. Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den beräknade 
nyttjandeperioden. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Nyttjandeperioden omprövas per varje 
balansdag. Följande nyttjandeperioder används:
- Balanserade utgifter för spelarförvärv: 2-5 år
- Övriga immateriella anläggningstillgångar: 3 år

Hammarby Fotboll AB
Org. nr 556617-0337
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Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna 
Övriga rörelseintäkter  eller Övriga rörelsekostnader . 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive 
utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, 
hantering, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. Korttidsinventarier och inventarier av mindre 
värde kostnadsförs löpande. Materiella anläggningstillgångar värderas därefter till anskaffningsvärdet minskat 
med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens avskrivningsbara belopp över dess 
nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången tas i bruk. Avskrivning görs linjärt. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas: 
- Nedlagda utgifter på annans fastighet: 20 år
- Inventarier: 5 år

Borttagande från balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar eller komponenter tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring 
eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången 
eller komponenten.
När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna 
Övriga rörelseintäkter  eller Övriga rörelsekostnader . 

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om 
återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som 
uppkommer redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster avseende rörelserelaterade 
fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter  och Övriga 
rörelsekostnader . Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella 
poster .

Inkomstskatter 
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då 
en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital. 

Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas i 
de fall det finns en legal kvittningsrätt.
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Aktuell skatt  
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga 
temporära skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras 
skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändring av uppskjuten skatt redovisas i 
resultaträkningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och för 
möjligheten att i framtiden använda outnyttjade förlustavdrag. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
värderas baserat på hur företaget förväntar sig att återvinna/reglera det redovisade värdet på motsvarande 
tillgång/skuld. Värdering görs utan diskontering och enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
på balansdagen. En uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket omprövas per varje balansdag.

Enligt Skatteverket medges inte omedelbart avdrag för s k signing-on-fees. Svenska Fotbollförbundets 
ekonomikriterier för elitlicensen anger å andra sidan att signing-on fees inte får redovisas som en tillgång utan 
skall kostnadsföras direkt. Hammarby Fotboll AB har av försiktighetsskäl och i avvaktan på slutligt beslut från 
Skatteverket valt att behandla signing-on-fees i enlighet med Skatteverkets uppfattning. Kostnader för signing-
on-fees redovisas direkt mot resultaträkningen men fördelas över spelarkontraktets löptid i skatteberäkningen. 
Från och med räkenskapsåret 2008 redovisas därför skatteeffekten av temporära skillnader avseende signing-
on-fees som uppskjuten skattefordran.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och 
andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för obetydlig 
risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 

Eget kapital
Aktieägartillskott
Erhållna aktieägartillskott redovisas som en ökning av eget kapital. Återbetalningar av erhållna 
aktieägartillskott minskar eget kapital.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar till 
anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. 
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget förväntas betala till följd av den 
outnyttjade rättigheten.

Ersättningar efter avslutad anställning
Företaget tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form av pensioner genom olika 
förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer. 
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Avgiftsbestämda pensionsplaner
Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och 
försäkringar för enskilda anställda. Företaget har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare 
avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den 
relevanta tjänsten utförs.

Förpliktelser om direktpension
Företaget har utfäst pensioner till spelare och ledare att utbetalas efter avslutad aktiv elitkarriär. Utfästelserna 
har säkerställts genom att bolaget tecknat och betalat premier till kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna 
ägs av bolaget och har pantförskrivits för fullgörande av pensionsförpliktelser.

Värdet på kapitalförsäkringarna täcker vid varje tidpunkt såväl åtagandet att betala pension som skyldigheten 
att erlägga särskild löneskatt i samband med att pensionen betalas ut. Det innebär att beloppet för värdet på 
kapitalförsäkringarna respektive beloppen för värdet av pensionsåtagandena och skyldigheten att erlägga 
löneskatt, vid varje tidpunkt överensstämmer med varandra. Beloppen har därför nettoredovisats i 
balansräkningen. Bruttobeloppen framgår i not 10.

Ersättning vid uppsägning
Avsättning för avgångsvederlag redovisas när företaget har en legal eller informell förpliktelse att avsluta 
anställning före dess upphörande eller att lämna ersättning vid uppsägning genom erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan 
arbetsplikt med tillägg för sociala avgifter vilket representerar den bästa uppskattningen av den ersättning 
som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.

Avsättningar, eventualförpliktelser 
Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse, 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppet kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara oviss. 
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det 
belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och 
osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar 
som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa 
utbetalningar.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje 
part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att den 
kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets 
kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte 
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3) kap. 7 enligt indirekt metod. 
Kassaflödesanalysen visar bolagets förändringar av likvida medel under räkenskapsåret och omfattar endast 
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
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Not 2 Resultaträkning
uppställd enligt UEFA:s klubblicenskrav
Tkr Not 2020 2019
Intäkter
Publikintäkter 31 006 57 307
Sponsor- och reklamintäkter 35 117 33 434
Sändningsrättigheter 21 998 11 281
Övrig nettoomsättning 838 1 665
UEFA-ersättningar 5 649 –
Övriga rörelseintäkter 32 950 6 234
Totala intäkter 127 558 109 921

Kostnader
Försäljnings- och materialkostnader -48 357 -63 448
Personalkostnader (spelare och övriga) -89 985 -88 440
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -718 -731
Av- och nedskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar (exkl spelarrättigheter) – -274
Övriga rörelsekostnader – -94
Totala rörelsekostnader -139 060 -152 987

Rörelseresultat -11 502 -43 066

Spelaromsättning
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggnings-
tillgångar - spelare, eller kostnader för förvärv av
spelare -4 517 -4 129
Vinst/förlust från avyttring/utrangering av immateriella
anläggningstillgångar - spelare, eller inkomst från
avyttring av ej balanserade spelarförvärv 16 502 53 440
Totalt nettoresultat från spelaromsättning 11 985 49 311

Övrigt
Finansiella intäkter/kostnader, netto 41 -316
Skatt -967 -960
Resultat efter skatt -443 4 969

Hammarby Fotboll AB
Org. nr 556617-0337

Noter till resultaträkning
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Not 3 Balansräkning
uppställd enligt UEFA:s klubblicenskrav
Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Likvida medel 25 238 6 452
Fordringar spelarövergångar 4 697 24 780
Aktuell skattefordran 1 058 1 299
Övriga fordringar 11 402 14 135
Summa omsättningstillgångar 42 395 46 666

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet 1 787 1 999
Inventarier 2 630 3 026

4 417 5 025

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för spelarförvärv 8 501 9 905
Övriga immateriella anläggningstillgångar – –

8 501 9 905

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar spelarövergångar – 4 463
Uppskjuten skattefordran 10 678 9 576

10 678 14 039

Summa anläggningstillgångar 23 596 28 969

SUMMA TILLGÅNGAR 65 991 75 635

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skulder spelarövergångar 839 1 351
Kortfristiga skulder till koncernföretag och närstående 2 099 9 334
Övriga skulder 41 040 44 454
Summa kortfristiga skulder 43 978 55 139

Långfristiga skulder
Skulder spelarövergångar – 1 040

– 1 040

Avsättningar
Övriga avsättningar 3 000 –

3 000 –

SUMMA SKULDER och avsättningar 46 978 56 179

NETTOTILLGÅNGAR 19 013 19 456
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forts
EGET KAPITAL
Emitterat kapital och reserver
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 294 116 aktier 294 294
Reservfond 8 794 8 794

9 088 9 088
Fritt eget kapital
Överkursfond 14 753 14 753
Balanserad vinst eller förlust -4 385 -9 354
Årets resultat -443 4 969

9 925 10 368

SUMMA EGET KAPITAL 19 013 19 456

Not 4 Nettoomsättning
2020 2019

Matchintäkter 31 006 57 307
Marknadsaktiviteter 35 117 33 434
Mediaintäkter 21 998 11 281
Spelarförsäljningar 16 502 53 440
Solidaritetsersättning – 976
Spelaruthyrning 571 689
Utbildningsbidrag 267 –
Totalt 105 461 157 127

Not 5 Övriga rörelseintäkter

2020 2019
Utbetalningar från kapitalförsäkringar 1 932 1 467
Royaltyintäkter 2 660 2 286
Erhållna ersättningar från UEFA 5 649 –
Kompensationsstöd RF 19 033 –
Erhållna övriga bidrag 3 232 91
Erhållna gåvor 4 092 –
Driftersättning klubbhus 1 330 1 130
Övrigt 671 1 260
Totalt 38 599 6 234

Not 6 Offentliga bidrag
I posten Erhållna övriga bidrag under Övriga rörelseintäkter ingår offentliga bidrag om 
totalt 3 232 tkr (91 tkr). Bidragen avser erhållna statliga lönebidrag samt bidrag från Tillväxtverket.

Not 7 Ersättningar till revisor

Kostnadsförd ersättning uppgår till: 2020 2019

Grant Thornton Sweden AB
-revisionsuppdrag 310 257
-revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 38 12
-skatterådgivning 6 1
-övriga tjänster 15 65
Summa 369 335
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Not 8 Operationella leasingavtal
Koncernen

Framtida minimileaseavgifter är enligt följande:

Inom 1 år 1-5 år Efter 5 år Summa
31 december 2020 2 777 11 968 6 631 21 376
31 december 2019 2 796 10 324 8 842 21 962

Not 9 Agentarvoden
Arvoden till spelaragenter har uppgått till 6 626 tkr (9 164 tkr).

Not 10 Löner och ersättningar till anställda
Kostnader som redovisas för ersättning till anställda delas upp enligt följande:

2020 2019
Löner - styrelse och VD 820 932
Löner - övriga anställda 53 740 53 325
Totala löner och ersättningar 54 560 54 257

Pensioner - styrelse och VD 203 217
Pensioner - övriga anställda 10 573 8 921
Övriga sociala avgifter 17 104 17 269

Totala sociala avgifter 27 880 26 407

Kapitalförsäkringar
2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 27 674 24 462
Inbetalda premier under året 3 494 4 925
Utbetalningar under året -1 932 -1 467
Omklassificering/Justering -19 -246
Utgående anskaffningsvärde 29 217 27 674

Ingående upp- och nedskrivningar 5 334 3 538
Årets upp-/nedskrivningar 1 356 1 796
Utgående ackumulerade uppskrivningar 6 690 5 334

Redovisat värde 35 907 33 008

Företaget har ingått avtal med verkställande direktören som innebär en uppsägningstid på 6 månader för 
båda parter. Avtalet innehåller inga rörliga lönedelar eller avgångsvederlag.

Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 3 170 tkr (3 163 tkr). I beloppet ingår hyra för 
lokaler med 2 249 tkr (2 210 tkr).

Minimileaseavgifter

Företaget leasar kontorslokaler, bilar och diverse kontorsinventarier enligt operationella leasingavtal.
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Avsättning för pensioner
2020 2019

Ingående balans 33 008 28 000
Nyttjat under året inkl värdeförändringar -1 931 -1 467
Avsatt belopp under året 4 849 6 721
Omklassificering/Justering -19 -246
Redovisat värde 35 907 33 008

Företaget har tryggat åtaganden om direktpension till ett antal spelare och ledare genom att teckna och
pantsätta kapitalförsäkringar. Avtalen för direktpension anger att värdet på kapitalförsäkringarna vid varje
tidpunkt ska täcka såväl pensionsåtagandet som skyldigheten att erlägga löneskatt. Beloppet för värdet på
tecknade kapitalförsäkringar och beloppet för pensionsåtagandet inklusive löneskatt, har därför
nettoredovisats i balansräkningen.

Not 11 Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar

2020 2019

Avskrivningar på balanserade utgifter för spelarförvärv -4 517 -4 129

Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar – -274

Avskrivningar på nedlagda utgifter på annans fastighet -219 -174

Avskrivningar på inventarier -499 -557

Summa -5 235 -5 134

Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2020 2019
Ränteintäkter – 12
Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar 364 272
Övriga finansiella intäkter – 1
Summa 364 285

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

2020 2019
Räntekostnader -24 -46
Valutakursdifferenser på skulder -296 -552
Övriga finansiella kostnader -3 -3
Summa -323 -601
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Not 14 Skatt på årets resultat

2020 2019
Resultat före skatt 525 5 929

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % -112 -1 269
Justering av tidigare års skatt -258 –
Skattefria intäkter 413 324
Ej avdragsgilla kostnader -2 112 -1 798

– 1 173
Uppskjuten skattekostnad 1 102 610
Redovisad skatt i resultaträkningen -967 -960

Skattekostnaden består av följande komponenter:
Aktuell skatt
  På årets resultat -1 811 -1 570
  Justering av tidigare år skatt -258 –
Uppskjuten skattekostnad/-intäkt
  Förändring av temporära skillnader 1 102 610
Redovisad skatt i resultaträkningen -967 -960

De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räkenskapsåret och förhållandet mellan förväntad  
skattekostnad baserat på svensk effektiv skattesats för bolaget på 21,4 % och redovisad skattekostnad i 
resultatet är enligt följande:

Underskottsavdrag 
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Not 15 Balanserade utgifter för spelarförvärv

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 14 828 15 061
Inköp/Erlagd tilläggsköpeskilling 3 114 11 144
Försäljningar/utrangeringar -1 555 -11 377
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 387 14 828

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 923 -5 370
Försäljningar/utrangeringar 1 555 4 575
Årets avskrivningar -4 518 -4 128
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 886 -4 923

Redovisat värde 8 501 9 905

Genomsnittlig avskrivningstid för balanserade utgifter för spelarförvärv uppgår till 3 år (3 år).

Enligt FIFA:s regler (Regulations for the Status and Transfer o Players) skall 5% av en överenskommen
bruttoövergångssumma vid varje övergång innehållas av köpande klubb och distribueras bland de klubbar
som ansvarat för spelarens utbildning i åldrarna 12-23 år.

Bolaget har vid köp av spelare i olika åldrar förbundit sig genom avtal med tredje klubb att vid framtida
övergång med viss procentandel dela övergångssumman med den tredje klubben. Beräkningsgrunden och
procentandelen varierar mellan olika avtal. Totalt sett omfattas 10 (5) spelare.

Not 16 Övriga immateriella anläggningstillgångar

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 115 2 115
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 115 2 115

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 115 -1 841
Årets avskrivningar – -274
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 115 -2 115

Redovisat värde 0 0

Hammarby Fotboll AB
Org. nr 556617-0337

Noter till balansräkningen
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Not 17 Nedlagda utgifter på annans fastighet

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 565 973
Inköp 64 2 068
Försäljningar/utrangeringar -64 -476
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 565 2 565

Ingående ackumulerade avskrivningar -623 -796
Försäljningar/utrangeringar 64 399
Årets avskrivningar -219 -169
Utgående ackumulerade avskrivningar -778 -566

Redovisat värde 1 787 1 999

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 5 120 5 108
Inköp 109 221
Försäljningar/utrangeringar -189 -209
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 040 5 120

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 094 -2 499
Försäljningar/utrangeringar 183 968
Årets avskrivningar -499 -563
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 410 -2 094

Redovisat värde 2 630 3 026

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda hyreskostnader – 183
Upplupen royaltyintäkt 377 616
Upplupna intäkter TV-rättigheter 2 025 1 455
Övriga upplupna intäkter – 1 877
Övriga förutbetalda kostnader 2 353 3 173
Redovisat värde 4 755 7 304
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Not 20 Aktiekapital

Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital men skiljer sig åt i rösträttsvärde på
företagets bolagsstämma enligt nedan. 

2020-12-31 2019-12-31
Tecknade och betalda aktier:
A-aktier röstvärde 10 159 058 159 058
C-aktier röstvärde 1 135 058 135 058
Tecknade och betalda aktier 294 116 294 116
Summa beslutade vid årets slut 294 116 294 116

Not 21 Resultatdisposition
Följande balanserad vinst ska disponeras av årsstämman:

Tkr
Överkursfond 14 753
Balanserad vinst/ansamlad förlust från föregående år -4 385
Årets resultat -443

9 925

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten/ansamlade förlusten behandlas så
   att i ny räkning balanseras 9 925

9 925

Not 22 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag är 
enligt följande:

2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 9 576 8 966
Förändring immateriella anläggningstillgångar -210 719
Förändring finansiella anläggningstillgångar 333 1 072
Förändring kundfordringar 361 –
Förändring avsättningar 618 –
Förändring skattemässigt underskottsavdrag – -1 181
Utgående balans 10 678 9 576

2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 2 302 2 512
Finansiella anläggningstillgångar 7 397 7 064
Kundfordringar 361 –
Avsättningar 618 –
Skattemässiga underskottsavdrag – –

10 678 9 576
Redovisat som:
Uppskjuten skattefordran 10 678 9 576
Uppskjuten skatteskuld – –

Beloppet per 2020-12-31 har beräknats med den skattesats som gäller från 1 januari 2021, 20,6 %.

För förändring av eget kapital, se separat rapport.

Aktiekapitalet i företaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 1 krona av 
kategori A respektive C . 

22 (26)



Hammarby Fotboll AB
Org. nr 556617-0337

Not 23 Övriga avsättningar
De redovisade värdena för avsättningar och förändringar av dessa är enligt följande:

Aktierelate-
rade 

ersättningar
Omstruktu-

rering Övrigt Summa
Redovisat värde 1 januari 2019 – – – –
Redovisat värde 31 december 2019 0 0 0 0
Tillkommande avsättningar – – 3 000
Ianspråktagna belopp – – – –
Återförda belopp – – – –
Redovisat värde 31 december 2020 0 0 3 000 0

Övriga avsättningar avser avsättning för reklamationer och återkrav avseende sålda säsongskort och
sponsoravtal för säsongen 2020.

Not 24 Övriga skulder

Det finns inga förfallna skulder till anställda eller Skatteverket per den 31 december 2020.

Förfallna skulder till annan part avseende spelarövergångar
Det finns inga förfallna skulder till annan förening/idrotts-AB avseende spelarövergångar per 
den 31 december 2020.

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Upplupna löner och semesterlöner 11 780 4 004
Övriga upplupna ersättningar 4 078 2 252
Upplupna sociala avgifter 6 949 5 140
Upplupna agentarvoden 1 921 791
Förutbetalda säsongsbiljetter – 14 952
Reserv för återbetalning av säsongskort 2020 4 568 –
Övriga poster 946 1 507
Redovisat värde 30 242 28 646

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31
Övriga ställda säkerheter:
Kapitalförsäkringar pantsatta för pensionsförpliktelser 35 907 33 008

35 907 33 008

Eventualförpliktelser
Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualförpliktelser.

Förfallna skulder till anställda och/eller Skatteverket
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Not 27 Koncernuppgifter

Moderförening i koncernen
Namn Hammarby IF Fotbollförening
Medlemskap Medlem i SvFF
Typ av juridisk person Ideell förening

Aktiekapital Ej tillämpligt
Totala tillgångar 66 097  Tkr
Totala intäkter 34 158  Tkr
Totalt eget kapital 43 491  Tkr

Dotterföretag (det företag denna koncernårsredovisning innefattar)
Namn Hammarby Fotboll AB
Medlemskap Associerad medlem i SvFF
Licenssökande Licensansökande UEFA
Typ av juridisk person Idrottsaktiebolag
Huvudsaklig verksamhet och fotbollsverksamhet Bolaget skall förvalta och bruka

kommersiella rättigheter hänförliga till
Hammarby Fotbolls elitlag samt bedriva
hänförlig idrottslig verksamhet

Aktiekapital 294  Tkr
Totala tillgångar 65 991  Tkr
Totala intäkter 144 060  Tkr
Totalt eget kapital (inkl kapitalandel av OR) 19 013  Tkr
Ägare 34,41% ägarandel och 51,24% röstandel

Hammarby IF Fotbollförening

Not 28 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 29 Medelantalet anställda

2020 2019

Kvinnor 1) 17 6
Män 2) 51 46
Totalt för företaget 68 52

1) Medelantalet anställda kvinnor
Spelare 8 –
Tränare, Ledare 1 –
Övriga 8 6

17 6

2) Medelantalet anställda män
Spelare 28 27
Tränare, Ledare 9 8
Övriga 14 11

51 46

Övriga noter

Hammarby Fotboll AB
Org. nr 556617-0337

Av företagets nettoomsättning utgjorde 2,9 % (1,1 %) omsättning mot andra koncernföretag. 
Av rörelsekostnaderna utgjorde 3,7 % (3,1 %) kostnader mot andra koncernföretag.
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Not 30 Könsfördelning
Kvinnor Män

Styrelse 0 8

Företagsledning 0 3

Not 31

Not 32 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 5 235 5 134

-16 502 -53 440
Avsättningar/reserveringar 4 794 –
Övriga justeringar – 94
Summa justeringar -6 473 -48 212

Not 33 Definition av nyckeltal
Soliditet

Justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Justerat eget kapital

Eget kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt.

Not 34 Transaktioner med närstående
Typ av transaktion/slag av närståendeförhållande:

2020 2019
Intäkter och kostnader Hammarby IF Fotbollförening
Driftsbidrag för kanslikostnader 1 330 1 130
Administrativa tjänster – 680
Lokalhyra -2 249 -2 210
Övergångsersättningar -1 700 -1 700
Övrigt -585 -233

Skulder koncernföretag
Hammarby IF Fotbollförening 2 099 9 334

Några närståendetransaktioner utöver de med moderföreningen har inte förekommit under 2020 
eller 2019.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga händelser som leder till justeringar eller betydande händelser som inte leder till justeringar har 
inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdande. 

Realisationsresultat vid försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar - spelare
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