Sammanställning över inrapporterade ekonomisiffror från SDF:en avseende
räkenskapsår 2019.

Inledning
Sedan 2003 har Svenska Fotbollförbundet kartlagt distriktsförbundens ekonomiska utfall. Kartläggningen har
byggt på uppgifter som inrapporterats av Distrikten samt från deras Årsredovisningar/Årsbokslut som har
reviderats av auktoriserade och/eller godkända revisorer. Sedan 2015 har SvFF valt att endast ta in vissa
uppgifter och inte på den detaljerade nivå som tidigare år. Samtliga SDF har rapporterat in uppgifterna.
Belopp inom parantes visar föreg års siffror.

Omsättning
Den totala omsättningen (totala externa intäkter) har ökat något jmf mot föregående år, och ligger för 2019
på 219 333 tkr att jämföra mot 211 702 tkr för 2018. Av de externa intäkterna utgör avgifter från föreningar
den största delen, 106 398 tkr (103 422 tkr), därefter kommer bidrag fr SvFF på 57 621 tkr (54 792 tkr).
Marknadsintäkter/Partneravtal uppgår till 6 084 tkr (6 439 tkr).

Resultat
Distrikten har sammantaget redovisat ett resultat, efter upplösning av ändamålsbestämda medel (ÄM), på
4 421 tkr (4 504 tkr). Ändamålsbestämda medel om totalt 2 508 tkr löstes upp. Stockholms FF redovisar för
år 2019 ett resultat om totalt 4 017 tkr.
Antal SDF med positivt resultat 19 (16)
Antal SDF med negativt resultat 5 (8)

Personalkostnader
Personalkostnaders procent av omsättningen ligger på ett medelvärde av 39% (37%) vilket får anses bra.
Det är dock några SDF som har lägre siffror, tex Bohuslän, Jämtland/ Härjedalen, Medelpad, Småland,
Västergötland och Örebro. Några SDF ligger högre i nyckeltalet, tex Dalsland, Gotland och Halland. Här har
vi endast räknat på den fasta kanslipersonalen.
•
•
•
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SDFs personalkostnader ligger under 30% av omsättningen
SDFs personalkostnader ligger mellan 30 och 39 % av omsättningen
SDFs personalkostnader ligger mellan 40 och 57 % av omsättningen

Eget kapital
Det egna kapitalet exklusive Stockholm uppgår totalt till 49 822 tkr (52 012 tkr), inklusive Stockholm uppgår
det egna kapitalet till 48 252 tkr (46 425 tkr). Störst eget kapital har Skåne, Västergötland, Värmland och
Södermanland. De tillsammans utgör 42% av det totala egna kapitalet för samtliga SDF. Lägst eget kapital
har Dalsland, Gestrikland, Gotland och Stockholm där det inte är någon förändring mot fg år.
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Endast Stockholm redovisar ett negativt eget kapital. Det negativa egna kapitalet uppstod tidigare år
beroende på extraordinära händelser.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital.
Snittvärdet på soliditetsgraden ligger på 58 % (56 %) men om man undantar Stockholms FF så ligger den på
68 % (68 %) vilket får anses vara högt. 18 SDF (18) ligger över 50 % och för flera SDF ligger graden över 70
%. Stockholms FF och Örebro FF har dock en soliditetsgrad under 40 %.

Balanslikviditet
Balanslikviditeten visar vilken betalningsberedskap som förbundet har på kort sikt. Nyckeltalet beräknas
genom omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Balanslikviditeten bör ligga på minst 1.0 vilket
alla SDF uppfyller. Snittvärdet totalt är 2,6 (2,7) men då ska noteras att Medelpad och Värmland har en
balanslikviditet över 10 vilket ger effekt på snittvärdet.

Revisorer
Samtliga SDF har Auktoriserad eller Godkänd revisor 20 resp 4 (20 resp 4), vilket är lika som föreg år.

Årsarbetskrafter
Vid redovisning av antal årsarbetskrafter för Föreningsutveckling, Fotbollsutveckling och Förbundsutveckling
har uppskattningar lämnats in från distrikten tillsammans med övriga siffror. Genomsnittet för samtliga SDF
är följande; Föreningsutveckling 2,52 (1,28) årsarbetskraft, Fotbollsutveckling 3,51 (2,12) årsarbetskraft och
Förbundsutveckling 1,84 (1,17) årsarbetskraft.

Det allmänna ekonomiska hälsotillståndet
Det allmänna ekonomiska hälsotillståndet är vid utgången av år 2019 gott. Även Stockholms FF visar en god
trend och reducerar det negativa egna kapitalet ytterligare med det resultat de gör för året. Soliditeten ligger
kvar på 68 % likt fg år och exklusive Stockholms FF uppgår den till 58%, vilket är en förbättring mot fg år och
bör ses som mycket bra. Alla SDF, inkl Stockholms FF, har en balanslikviditet på minst 1.0 vilket även det
tyder på en god ekonomi.

Solna 2020-08-24
SvFF/Angelica Gustafsson

Bilaga 1:
Sammanställning Ekonomi 2019 från SDF

Svenska Fotbollförbundet

