MFF:s ekonomi 2006
– en sammanfattning
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 2006 ger ett sammanlagt överskott på 36,3 miljoner kronor.
• Om man räknar bort intäkter och kostnader som är relaterade till spelarköp och spelarförsäljningar samt engångskostnader blir 2006 års överskott på den löpande verksamheten 14,3 miljoner kronor.
• Malmö FF:s egna kapital – vilket motsvarar Malmö FF:s nettoförmögenhet – uppgick vid årsskiftet till 100,9 miljoner
kronor. Det är det största egna kapitalet i MFF:s historia. Vi är därmed väl rustade för de satsningar en ny fotbollsstadion innebär.
• Av klubbens tillgångar vid årsskiftet var 57 miljoner kronor likvida medel (d.v.s. kontanter och banktillgodohavanden).
Årets resultat
Den sportsliga målsättningen inför 2006 var att vara med i den yttersta toppstriden i Allsvenskan. Som alla vet infriades inte målet. Den ekonomiska målsättningen var att nå ett positivt resultat sammanlagt, d.v.s. gå med vinst
med alla poster inkluderade. Denna målsättning infriades i och med överskottet på 36,3 miljoner kronor.
Intäkter och kostnader
På intäktssidan återfinns några betydelsefulla förändringar. Intäkterna från Nätverket och försäljningen av årskortspaket
till företag ökade, vilket är extra glädjande i tider av sportslig motgång. Däremot sjönk publikintäkterna i jämförelse med
2005 års rekordnivå och slutade på 17,2 miljoner. Den främsta anledningen var avsaknaden av internationella matcher
men även det minskade publiksnittet påverkar självfallet. Dessutom minskade souvenirförsäljningen även om den tog ny
fart under hösten efter öppnandet av den nya butiken på Kulan. En viktig intäktsökning utgjorde även ersättningen från
det nya TV-avtalet. Denna ökning motverkades dock av att vi, till skillnad från 2005, inte erhöll några intäkter från deltagande i Royal League och UEFA:s turneringar. De sammanlagda intäkterna på marknadssidan steg med 2,2 miljoner till
42,4 miljoner kronor. De totala intäkterna var 118,5 miljoner kronor inklusive spelarförsäljningar.
Såväl de totala kostnaderna som de löpande kostnaderna har minskat i förhållande till föregående år. Till viss del
beror det på att en del utgiftsposter med automatik minskar i och med att motsvarande poster på intäktssidan minskar.
De främsta exemplen är att minskad planhyra – som till stor del betalas per åskådare – minskade omkostnader runt
matcherna samt att frånvaron av internationella matcher leder till minskade kostnader för resor och logi. Vår sportsliga
satsning på spelar- och ledarsidan medförde dock ökade lönekostnader för spelartruppen samt ökade avskrivningar på
spelarförvärv. De totala kostnaderna uppgick till 82,7 miljoner kronor, varav 66 miljoner kronor är löpande kostnader.
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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.) Engångskostnaderna under 2006 beror främst på nedskrivningar av fordringar i och att bordtennisföreningen upphörde med verksamheten under 2006.
Riskkapitalbolag
I och med försäljningen av Markus Rosenberg 2005 fick riskkapitalbolaget Pildammarna Invest AB maximal avkastning
enligt ingånget avtal. Under 2006 har de sista utbetalningarna av denna avkastning ägt rum. Den grundläggande idén
är att Pildammarna bidrar till finansieringen av 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. Finansiärerna i Pildammarna har förklarat sig
villiga att ställa hela vinsten exklusive skatt till MFF:s förfogande för att finansiera nya spelarköp. För närvarande föreligger inget avtal mellan MFF och Pildammarna men diskussioner kring ett nytt avtal med något annorlunda utseende
föreligger. MFF äger 25 procent av aktierna i Pildammarna Invest AB men har för avsikt att sälja dessa under 2007.
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 36,3 miljoner kronor. Sammanlagt uppgick vid årsskiftet MFF:s egna kapital till 100,9
miljoner kronor.
En del av Malmö FF:s tillgångar är bundna i klubbhuset Kulan, spelarkontrakt och souvenirlager. 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 positivt att även de likvida tillgångarna har ökat och uppgår till 57 miljoner kronor.
Ekonomin 2007
Den ekonomiska målsättningen inför 2007 är i första hand att ekonomin ska gå runt sammanlagt. Trots de senaste
årens mycket goda ekonomiska utfall är detta mål inte lätt att uppnå. Anledningen är att tidigare investeringar i spelartruppen leder till ökade kostnader under en följd av år eftersom avskrivningar sker över kontraktstiden. Vi kan inte heller
se fram emot de intäkter de internationella matcherna ger under 2007 mer än förhoppningsvis Royal League under
hösten. Eftersom den sportsliga satsningen inte kommer att minskas, samtidigt som uppbyggnaden av en utökad försäljningsorganisation och det förestående stadionprojektet initialt kommer att medföra ökade kostnader, kan vi hamna i
en situation där det ekonomiska resultatet påverkas negativt. Vårt stora egna kapital ger oss emellertid den bas vi
behöver för att gå in dessa satsningar utan att riskera att äventyra föreningens ekonomi på längre sikt. Vi kan med
andra ord räkna med ett ekonomiskt sämre resultat nästa år, men det ska ses som ett led i den långsiktiga satsningen.
Och målsättningen om att gå runt ekonomiskt kvarstår inför 2007.
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