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Samtliga belopp i MSEK
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Sammanfattning

• Herrlaget har spelat 2 allsvenska hemmamatcher under 
perioden utan publik. Föregående år spelades 8 allsvenska 
hemmamatcher med totalt 153 536 åskådare – ett snitt på 
17 768 per match.  

• Intäkterna har minskat till 57,3 MSEK. Samma period 
föregående år uppgick intäkterna till 88,1 MSEK. 

• Rörelseresultat för perioden har uppgått till – 16,2 MSEK 
vilket kan jämföras med + 0,6 MSEK föregående år. 

• Eftersom publikrestriktioner fortfarande gäller och några 
riktade stödåtgärder riktade till idrotten för det andra halvåret 
inte har presenterats är de ekonomiska effekterna osäkra 
för det kommande halvåret. 



• AIK Fotboll har följt det protokoll som SEF och EFD har tagit fram för 
matcharrangemang vilket syftar till att begränsa smittspridning. 

• AIK Fotbolls personal har korttidspermitterats. För spelare och ledare 
upphörde permitteringen i samband med att seriespelet startade upp i 
juni medan permitteringen för övrig personal har förlängts. 

• Ledningen har haft löpande veckoavstämningar i syfte att 
upprätthålla verksamheten och samtidigt begränsa smittspridning. 

• 8 223 svartgula matlådor har levererats till sjukvården. 

• AIK Fotboll har haft regelbunden kommunikation med  
supportrar i syfte att minska risken för folksamlingar  
i samband med match och motverka smittspridning. 
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Åtgärder COVID-19
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Resultaträkning

MSEK 2020 2019 Δ

Intäkter  57,3  88,1 -30,8

Kostnader -73,5 -87,6 +14,1

Rörelseresultat -16,2 0,5 -16,7

Resultatet består av:

Transfernetto     0,4 20,0 -19,6

Drift *)  -22,7 -15,1 -7,6

Sign-on -5,2 -3,7 -1,5

Engångsposter **) 11,3 -0,7 +12,0

Summa resultat -16,2 0,5 -16,7

*) exklusive Sign-on och 
engångsposter    

**) 2020 avser statliga stöd 



Match o event Spelarförsäljningar Merchandise
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Intäkter
Match o event  
- Årskort  3,7 (13,3) 
- Lösbiljett  0,0 (14,8) 
Sponsring o reklam 
- Främst årsprodukter 
- Matchprodukter ↓ 
- Ny huvudpartner BENQ 
Spelarförsäljningar 
- Oscar Linnér (klass III)  
Centrala avtal 
- Nya avtal media  betting ↑ 
Merchandise 
- Webb    7,5 (4,8) 
- Butik     0,9  (5,0) 
Övriga intäkter 
- Stöd  8,0 
- UEFA  2,0 
- Kampanj  1,0 
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Övriga  
rörelsekostn.



Handelsvaror Externa kostnader Avskrivningar
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2020 2019

Kostnader

Handelsvaror 
- Merchandise ↓  
Inköpta varor o tjänster 
- Matcharrangemang ↓ 
Övriga externa kostnader 
- Förhandling lev/inköpsstopp 
Personal 
- Tillväxtverket 3,3 
Avskrivningar 
-    Försäljning spelare 
Övriga rörelsekostn 
- Resultat spelartransfers 
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Övriga  
rörelsekostn.



Balansräkning / Kassaflöde
Tillgångar 2020.06 2019.12  Eget kapital o skulder

2020.0
6

2019.1
2

Spelarkontrakt 11,6 14,7  Eget kapital 47,9 63,5
Skattefordran 18,9 18,2  Långfristiga skulder 3,6 5,2
Övr. anläggningstillg 14,1 16  Kortfristiga skulder 78,9 60,0
Varulager 5,3 5,9  
Kortfristiga fordr 36,5 27,8  
Kassa 43,9 46,1  
S:a tillgångar 130,4 128,7  S:a skulder o Eget kapital 130,4 128,7

Kassaflöde
1.1 - 

30.06
Löpande verksamheten -20,6
Förändring 
rörelsekapital 14,6
Investering 5,4
Finansiering -1,6
Kassaflöde -2,2

Kassa 2019.12 46,1
Kassaflöde -2,2
Kassa 2020.06 43,9

Kommentar till kassaflödet  

AIK Fotbolls kortfristiga skulder har ökat med 
18,9 MSEK sedan årsskiftet. Ökningen av  
  skulderna har bidragit till att stärka kassan  
      under perioden. I övrigt har försäljning av  
       spelare bidragit positivt till kassan medan  
        den löpande verksamheten, vilken har  
         gått med förlust, har medfört ett utflöde  
         av kapital.
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Resultatpåverkande 
poster

MSEK Q1 Q2 H1 Rapport

Vinst spelarförsäljningar +3,3 +3,9 +7,2 Spelarförsäljningar

Stöd inställda evenemang  0,0 +8,0 +8,0 Övriga rörelseintäkter

UEFA Nations league  0,0 +2,0 +2,0 Övriga rörelseintäkter

Tillväxtverket  0,0 +3,3 +3,3 Personalkostnader

Swish-kampanjer +0,5 +0,5 +1,0 Övriga rörelseintäkter

Resultatpåverkan +3,8 +17,7 +21,5
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Definitioner

Resultaträkning visar verksamhetens intäkter och kostnader för en period samt utvisar om verksamheten går 
med vinst eller förlust. 
   
Balansräkningen visar en organisations tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle.  

Balansräkningen består av en tillgångssida som består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar 
samt en skuldsida som består av skulder och eget kapital. 

Anläggningstillgångar är avsedda att innehas under en längre period medan omsättningstillgångar skall 
omsättas på kort sikt.  

Skulder fördelas upp på långfristiga och kortfristiga där långfristiga skulder har löptider på över ett år medan 
kortfristiga skulder skall regleras inom ett år.  

Därutöver innehåller skuldsidan det egna kapitalet som består av det kapital som organisationens ägare har 
betalat in samt de vinster och förluster som verksamheten har genererat över tid. Det egna kapitalet kan 
betraktas som en skuld till ägarna. 

Kassaflödet visar in- och utbetalningar under en specifik period och förändringen av de medel som 
organisationen har på banken.
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