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Bilaga 2; Anvisningar Kontoplan för elitföreningar i svensk fotboll
Inledning
Den första allmänna BAS-kontoplanen utvecklades ursprungligen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska
Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund, och gavs ut under namnet BAS 76 i samband med
införandet av en ny bokföringslag 1976. Uppdateringar har därefter gjorts vid flera tillfällen.
Årsredovisningslagen (ÅRL) innebär bl a tvingande uppställningsformer för posterna i balans- och
resultaträkningen i den offentliga årsredovisningen. ÅRL omfattar idag alla aktiebolag samt handelsbolag där
moderföretag är näringsdrivande. Från och med år 2001 gäller ÅRL även föreningar.
Enligt Reglementet för Elitlicensen gäller att föreningen ska upprätta en årsredovisning. En ideell förening som
upprättar en årsredovisning ska tillämpa antingen K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR
2012:1 inklusive uppdateringar) eller K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10 inklusive
uppdateringar), inklusive tillämpningar för ideella föreningar. K3 är obligatoriskt för alla företag/föreningar
som klassificeras som större enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Det är företag/föreningar som har;
• Över 50 anställda i genomsnitt
• Över 40 miljoner kronor i balansomslutning
• Över 80 miljoner kronor i omsättning
När samma två av dessa kriterier har uppfyllts två år i rad räknas företaget som större det tredje året.
Enligt Reglementet för Elitlicensen, Ettan gäller att föreningen ska upprätta en årsredovisning eller ett
årsbokslut fr.o.m räkenskapsåret som avslutas 2019-12-31. För årsredovisning, se avsnittet ovan. För årsbokslut
gäller reglerna i bokföringslagen om årsbokslut. Årsbokslutet ska upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut
(2017:3), vilket ger möjlighet att upprätta årsbokslut på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare
reglerna i regelverket K2 -reglerna eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att
tillämpa reglerna i K3 – årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR2012:1).
Svenska Fotbollförbundet har tidigare utarbetat en kontoplan för fotbollsverksamhet, Fotboll BAS 95. Denna
har kontinuerligt uppdaterats utifrån BAS-kontoplanerna, nu senast utifrån BAS 2018. Svenska
Fotbollförbundet senaste för fotbollsverksamhet anpassade kontoplan heter, BAS 2018-Fotboll. Kontoplanen
skall användas oavsett vilken juridisk organisationsform som föreningen väljer, d v s oavsett om man är
organiserat som enbart förening eller om man även äger Idrotts AB eller är organiserad på annat sätt.

Grundschema
BAS 2018 – Fotboll är systematiserat så att balans- och resultatkonton återfinns kontoklass 1-8 enligt de balansoch resultaträkningsscheman som föreskrivs i ÅRL. BAS 2018 – Fotboll följer den kostnadsslagsindelade
resultaträkningen.

Flerdimensionell redovisning
Eftersom BAS 2018 –Fotboll har en kostnadsslagsindelad struktur, och endast omfattar koddelen konto, kan det
i vissa fall vara ett stort hjälpmedel, för att få en bättre kontroll över ekonomin i klubben, att som komplement
använda sig av flera koddelar än kontodelen. Detta är dock inget krav vid tillämpningen av Elitlicensen.
Exempel på koddelar i redovisningen kan vara följande:
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1. Konto

Konton enligt indelning kontoplan
nedan.
Ordinarie seniorverksamhet
Arrangemang hemmamatcher
Sponsring & reklamförsäljning
Försäljning av tröjor, souvenirer m m
Rekrytering & spelaromsättning
Deltagande i UEFA-cuper
Ungdomsverksamhet
Damverksamhet
Andra sektioner än fotboll
Sidoverksamheter som stödjer idrotten

2. Verksamhet

3. Arrangemang

Hemmamatch nr 1 - o s v

4. Kundkategori

Olika typer av sponsorpaket, VIP-kunder,
Etc

Kodsträngen i en flerdimensionell redovisning kan vid exemplet ovan se ut enligt följande.

Konto

Verksamhet

Arrangemang

Kundkategori

Där man vid konteringarna alltid åsätter siffror för konto och i övrigt när så är aktuellt åsätter sifferkoder för de
övriga begreppen enligt i förhand definierade logik för numrering.

Kontoplanens struktur
Kontoplanens grundbegrepp är fyrsiffriga konton. Den första siffran i kontot anger kontoklassen. De två första
siffrorna anger kontogrupp. Samtliga fyra siffror anger hela kontobegreppet. D v s enligt följande exempel.
1
19
1900
1920

Tillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
Postgiro

Kontoklass
Kontogrupp
Gruppkonto
Konto

Kontoklasserna i BAS 2018 – Fotboll är enligt följande
1

Tillgångar

2

Eget Kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Skulder

3

Rörelsens intäkter

4

Rörelsens kostnader; matcher, marknadsaktiviteter, egna arrangemang, spelarköp m m

5

Rörelsens kostnader; lokaler, fastigheter, inventarier, maskiner, transporter och resor
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6

Rörelsens kostnader; administrationskostnader, köpta tjänster och övriga externa kostnader

7

Rörelsens kostnader; personal, nedskrivningar, avskrivningar och kostnader av engångskaraktär

8

Övriga resultatsteg; finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner

Schematisk översikt
Balanskonton

Resultatkonton

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass 4

Klass 5

Klass 6

Klass 7

Klass 8

Tillgångar

Eget kapital,
avsättningar
och skulder

Intäkter

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Personal,
avskrivningar

Finansiella
och bokslutsdisp.

10 Immateriella
anläggningstillgångar

20 Eget kapital

30 Matchintäkter

40 Matchkostnader

50 Lokalkostnader

60 Övriga förförsäljn.kostnader

11 Byggnader
och mark
12 Maskiner &
inventarier

21 Obeskattade
reserver
22 Avsättningar

31 Marknadsaktiviteter
32 Egna arrangemang

41 Marknadsaktiviteter
42 Egna arrangemang

13 Finansiella
anläggningstillgångar

23 Långfristiga
skulder

33 Sändningsrättigheter
o övr ers

43 Spelarköp

14 Lager

24 Kortfristiga
skulder till
kreditinst,
kunder o lev.
25 Skatteskulder

34 Medlemmar 44 Fri

35 Fri

45 Övriga
kostnader

16 Övriga
kortfristiga
fordringar

26 Moms och
särskilda
punktskatter

36 Spelarförsäljningar

46 Fri

17 Förutbetalda
kostnader
och
upplupna
intäkter
18 Kortfristiga
placeringar

27 Personalens
skatter, avgifter och löneavdrag

37 Intäktskorrigeringar

47 Fri

28 Övriga kortfristiga
skulder

38 Fri

19 Kassa och
bank

29 Upplupna
kostnader och
förutbetalda
intäkter

39 Övriga
rörelseintäkter

15 Kundfordringar

70 Kostnader för
arbetskraft
51 Fastighets61 Kontorsmtrl 71 Fri
kostnader
trycksaker
52 Hyra av
62 Tele och
72 Kanslianläggningspost
och
tillgångar
styrelselöner
53 Fri
63 Risk73 Kostkostnader
nadsers.
& förmåner
54 Förbruknings- 64 Förvalt74 Peninventarier
ningskostsionsoch förbruknader
kostn.
ningsmaterial
55 Reparation
65 Övriga
75 Sociala
och underhåll
externa
o andra
tjänster
avgifter
56 Kostnader
66 Fri
76 Övriga
för transportmedel
personalkostnader
57 Frakter och
67 Fri
77 Nedtransporter
skrivningar

80 Resultat
från
för.ägda
företag
81 Fri

48 Fri

58 Resekostnader 68 Fri

78 Avskrivningar

49 Fri

59 Reklam och
PR

79 Poster
av engångskaraktär

88
Bokslutsdispositioner
89 Årets
resultat

69 Övriga
externa
kostnader
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82 Resultat
från övr
värdepapper
83 Ränteintäkter
& liknande poster
84 Räntekostnader
& liknande poster
85 Fri

86 Fri

87 Extraordinära
poster

