
Bokföringsnämnden 

 

 

 

Angående Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande uttalande angående byte mellan 

olika K-regelverk. 
 

 

Svenska Fotbollförbundet har ombetts att lämna synpunkter på rubricerade förslag från BFN. 

 

 

Svenska Fotbollförbundet har idag i sina Tävlingsbestämmelser krav på att klubbar i de högsta 

divisionerna skall upprätta årsredovisning oavsett klubbens storlek. Bakgrunden till detta krav är dels 

att hålla en god kvalitet i redovisningen för att stärka fotbollsportens anseende, dels att vid bedömning 

av det egna kapitalets storlek kunna bedöma klubbarna på ett rättvist sätt. Det egna kapitalets storlek är 

av avgörande betydelse för om s.k. elitlicens kan beviljas för en klubb. Avsaknad av elitlicens innebär 

att en klubb degraderas en division från var klubben skulle höra hemma annars utifrån endast 

sportsliga meriter. 

 

UEFA ställer därutöver krav på klubbarna som ska delta i UEFA:s klubbtävlingar att redovisa enligt 

samma principer i hela Europa. Dessa krav på redovisningsprinciper torde i praktiken innebära 

redovisning enligt K3. 

 

Med ovanstående som bakgrund är det därför förutsägbart att ett antal klubbar kommer att, för att 

kunna delta i det tävlingsspel som de på sportsliga grunder är kvalificerade för, tillämpa K3 trots att de 

inte är av den storlek som kräver K3. 

Detta är i sig kanske inte ett stort problem så länge klubben befinner sig på denna sportsliga nivå. 

Men om klubben senare år degraderas till lägre serie där dessa krav på redovisning inte finns tvingas 

de om inte särskilda skäl finns att fortfarande redovisa enligt ett regelverk som egentligen inte är 

anpassat för en klubb av den storleken. En storlek som dessutom med naturlighet minskat ytterligare 

vid degradering till lägre serie. 

 

Svenska Fotbollförbundet konstaterar att det i förslaget inte finns angivet något angående när särskilda 

skäl för att få byta till en lägre redovisningsnivå inom K-regelverket kan anses kan anses föreligga. 

Svenska Fotbollförbundet anser därför att ovanstående beskrivna situation ska kunna omfattas av 

särskilda skäl, och vill därför att detta antingen exemplifieras, eller att Svensak Fotbollförbundet 

medges möjlighet att för fotbollsklubbar vara normgivande i dessa fall. 
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