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Styrelsens för AIK Fotboll AB förslag
till beslut fördelning av kostnader och intäkter

AIK Fotbollsförening är moderföretag till bolaget. Då styrelsens ledamöter också är ledamöter i AIK
Fotbollsförening finns en risk för intressekonflikt i frågor som rör avtal mellan bolaget och AIK
Fotbollsförening. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolaget ska ingå
avtal med AIK Fotbollsförening enligt följande.
Gemensamma resurser
Bolaget och AIK Fotbollsförening använder, i syfte att uppnå synergier, ett antal gemensamma resurser
som används i bådas verksamhet. Resurserna är:
-

Klubbdirektör/VD
Sportchef Ungdom
Lön/HR-koordinator
Lön/HR-system
Säljare/Personal B2b
Värdegrundsansvarig Ungdom
Kontoret Evenemangsgatan inklusive reception/IT använda ytor
Kontoret Evenemangsgatan /outnyttjande ytor

Därtill erhåller AIK Fotboll (bolaget tillsammans med föreningen) en årlig ersättning från UEFA som ska
användas för att finansiera fostran av blivande elitspelare.
Förslag fördelning
För att fördela intäkter och kostnader för dessa resurser på ett skattemässigt korrekt och
planeringsmässigt förutsägbart sätt har parterna gemensamt arbetat fram följande principer för fördelning:
-

Kostnaderna för de berörda tjänsterna skall fördelas mellan bolaget och föreningen med ett
påslag om 5 procent.
Kostnaderna ska fördelas baserat på en allokeringsnyckel.
Allokeringsnyckeln bör på ett rimligt sätt spegla verkligheten, dvs hur mycket tid som spenderas
för arbete åt det företag där personen inte är anställd.
Motsvarande princip skall gälla för intäktsfördelning – dock utan påslag.
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Följande allokeringsnycklar har föreslagits för respektive resurs:

Resurs

Allokeringsnyckel

Klubbdirektör/VD

Intäkter

Sportchef U

Personalkostnader U

Lön/HR-koordinator

Antal lönespecar

Lön/HR-system

Antal lönespecar

Säljare/Personal B2b

Reklam & Spons

Värdegrundsansvarig U

Personalkostnader U

Kontoret Evenemangsgatan

Antal Arbetsplatser

Intäkt

Fördelningsnyckel

Solidaritetsersättning UEFA

Personalkostnader U

Övrigt
Kostnader och intäkter aggregeras löpande i respektive förening och bolag. Kvartalsvis så sker en
omfördelning av kostnaderna och intäkterna i proportion till allokeringsnyckeln. Beloppen faktureras
kvartalsvis med 30 dagars betalningsvillkor. I övrigt så föreslås att marknadsmässiga villkor mellan
bolaget och föreningen tillämpas avseende dessa transaktioner.
Allokeringsnyckel - exempel
Kostnad för klubbdirektör/VD uppgår i detta exempel till 1 500 tkr per år. Bolaget respektive AIK betalar 50
% av kostnaden. Intäkterna i detta exempel uppgår till 175 000 tkr i bolaget och 25 000 tkr i AIK
Fotbollsförening.

Fördelning av intäkter
%-fördelning
Kostnad klubbdirektör
Påslag (5%)
Total kostnad att fördela
Allokering enligt ovan
Kostnad efter allokering
Omfördelning av kostnad

AFAB
175 000
87,5 %
750
37,5
787,5
87,5 %
1 378,5
+ 591

AIK FF
25 000
12,5 %
750
37,5
787,5
12,5 %
196,5
- 591

Totalt
200 000
100 %
1 500
75
1 575
100 %
1 575
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Resultateffekt av omfördelning
Förslaget beräknas inte ha någon väsentlig resultatpåverkan på bolaget i förhållande till tidigare år.
Värdet på de kostnader som ska fördelar uppgår till ca 12 miljoner kronor.
__________
Solna i februari 2020
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen

