
Som information till medlemmarna vill vi utöver den mer formella årsredovisningen även ge en sammanfattning av

Malmö FF:s ekonomiska läge. Vi hoppas att vi på detta sätt kan bidra till bättre möjligheter att förstå den ekonomiska

situationen för de medlemmar som är ovana vid att tolka siffror och tabeller i årsredovisningar. 

Sammanfattning

• År 2004 ger ett sammanlagt överskott på 4,6 miljoner kronor.

• Om man räknar bort intäkter och kostnader som är relaterade till spelarköp och spelarförsäljningar, transaktioner

med riskkapitalbolaget Pildammarna Invest AB samt engångskostnader blir 2004 års vinst på den löpande verk-

samheten 11,7 miljoner kronor. Det är den största vinsten på den löpande verksamheten i MFF:s historia.

• Malmö FF:s egna kapital (vilket motsvarar Malmö FF:s nettoförmögenhet) uppgick vid årsskiftet till 31,4 miljoner

kronor. 

• Av klubbens tillgångar vid årsskiftet var 22,2 miljoner kronor likvida medel (d.v.s. kontanter och

banktillgodohavanden). 

Årets resultat

Den sportsliga målsättningen inför 2004 var att bli svenska mästare, vilket som alla vet infriades. Den ekonomiska

målsättningen var att nå ett positivt resultat sammanlagt, d.v.s. gå med vinst med alla poster inkluderade. 

Glädjande nog infriades även denna målsättning i och med överskottet på 4,6 miljoner kronor.

Intäkter och kostnader

På intäktssidan steg publikintäkterna ytterligare i jämförelse med 2003 års rekordnivå och slutade på 22,2 miljoner.

Viktiga intäktsökningar kom också från Nätverket, försäljningen av årskortspaket till företag och souvenirförsäljningen.

Tillsammans blev dessa marknadsrelaterade intäkter 38,8 miljoner kronor. Därutöver inkom en del prispengar för 

SM-guldet. Inklusive vinster vid spelarförsäljningar var de totala intäkterna 89,9 miljoner kronor.

Såväl de totala kostnaderna som de löpande kostnaderna har minskat något i förhållande till föregående år. Extra

glädjande är att denna kostnadsminskning har ägt rum trots att en del utgiftsposter med automatik har ökat i och 

med att motsvarande poster på intäktssidan ökar. De främsta exemplen är att ökad souvenirförsäljning leder till ökade

inköp av souvenirer, ökad publiktillströmning leder till ökade planhyror och ökade omkostnader runt matcherna samt att

ett ökat antal företag som samarbetar med Malmö FF leder till ökade kostnader för olika arrangemang. De totala

kostnaderna uppgick till 85,3 miljoner kronor och de löpande kostnaderna uppgick till 63,3 miljoner kronor.

De kostnader som räknas bort när vi talar om löpande kostnader är sådana som kan hänföras till spelartransaktioner

och en del tillfälliga kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna för spelarkontrakt handlar om de avskrivningar av värdet

på spelarkontrakten som sker under en inköpt spelares kontraktstid. (En spelare som köps in för fyra miljoner kronor

och skriver fyraårskontrakt bokförs initialt till fyra miljoner kronor, varefter värdet minskas med en miljon kronor om

året så att värdet blir lika med noll när kontraktet löper ut.) Även avkastningen till MFF:s riskkapitalbolag (se under
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Riskkapitalbolag nedan) är relaterad till spelartransaktioner eftersom det är bolagets ersättning för att det finansierar

spelarköp. Engångskostnaderna under 2004 beror främst på att damfotbollen samt bordtennis- och bowlingsektionerna

har bildat egna föreningar. För att de nya föreningarna skulle få en god start och få tid på sig att strukturera

verksamheten erhöll damfotbollen och bordtennisen ett startbidrag i form av ett initialt eget kapital på 500 000 kronor

var samt senare under året en del ytterligare tillskott i form av lån. Dessa kostnader bortfaller från och med nästa år.

Dessutom har 2004 års resultat belastats med en del kostnader för skatter och jurister med anledning av den

skatterevision som ägde rum i slutet av 2003. 

Riskkapitalbolag

En nyhet för året är MFF:s samarbete med riskkapitalbolaget Pildammarna Invest AB. Pildammarna har tillförts kapital

från cirka ett dussin MFF-vänner och detta kapital har sedan förts över till MFF för att finansiera spelarköp. Hittills rör

det sig om 8 miljoner kronor och ytterligare 1,5 miljoner kronor kommer i början av 2005. Den grundläggande idén 

är att Pildammarna finansierar våra större spelarköp och tar den ekonomiska risken i utbyte mot att bolaget får del av

vinsten när det går bra, d.v.s. när MFF säljer spelare och när MFF:s ekonomi uppvisar överskott. Under 2004 har

Pildammarna fått avkastning på 3,1 miljoner kronor. 

Eget kapital och likviditet

När MFF:s ekonomi går med vinst ökar MFF:s förmögenhet. Årets vinst innebär att Malmö FF:s egna kapital, d,v,s,

nettoförmögenhet, ökar med 4,6 miljoner kronor. Därtill kommer de 8 miljoner som Pildammarna har ställt till

föreningens förfogande. (Notera alltså att kapitaltillskottet från Pildammarna inte är inräknade i vinsten på 4,6 miljoner

kronor.) Sammanlagt uppgick vid årsskiftet MFF:s egna kapital till 31,4 miljoner kronor.

En stor del av Malmö FF:s tillgångar är bundna i klubbhuset Kulan, spelarkontrakt och värdet på souvenirlagret.

Eftersom bundna tillgångar inte kan användas för att betala räkningar är det inte bara det egna kapitalet som är

betydelsefullt utan också mängden likvida tillgångar, d.v.s. sådana tillgångar som MFF har i form av kontanter och

banktillgodohavanden. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att de likvida tillgångarna uppgår till 

22,2 miljoner kronor, vilket är avsevärt mer än vad som är normalt under vinterhalvåret.

Ekonomin 2005

Den ekonomiska målsättningen inför 2005 är i första hand att ekonomin ska gå runt sammanlagt. I budgetarbetet har 

vi varit medvetet försiktiga på intäktssidan eftersom vi tycker det vore oklokt att bygga ekonomin på att årets rekord-

intäkter ska fortsätta. Samtidigt arbetar vi naturligtvis för att intresset för MFF ska förbli stort och att intäkterna ska

förbli höga. Oavsett storleken på intäkterna är vår ambition att fortlöpande se över kostnadssidan. Om alla dessa mål

uppnås finns goda förutsättningar att överträffa målet om att gå runt ekonomiskt och uppnå vinst även under 2005. 

Malmö i februari 2005

Styrelsen
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