Malmö FF:s ekonomi 2017 –
en sammanfattning

Malmö FF:s ekonomi 2017 – en sammanfattning
Som information vill vi utöver den mer formella årsredovisningen och förvaltningsberättelsen
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.
Sammanfattning
• Omsättningen, d.v.s. de totala intäkterna, uppgick till 231,3 miljoner kronor. Det är en
minskning med 16,4 miljoner kronor jämfört med 2016. Intäktsbortfallet beror till största
delen på utbetalningar från UEFA under 2016 för 2015 års Champions League-spel och för
MFF-spelares deltagande i EM.
•

Nettoresultatet före skatt för år 2016 var plus 1,5 miljoner kronor. Efter skatt är resultatet
plus 0,1 miljoner kronor.

•

De totala kostnaderna minskade från 237,2 miljoner kronor till 226,0 miljoner kronor.
Minskningen kan till största delen hänföras till minskade personalkostnader.

•

Malmö FF:s egna kapital uppgick vid årsskiftet till 457,1 miljoner kronor. Det är det högsta
egna kapital Malmö FF någonsin har haft.

•

Kassaflödet, d.v.s. alla inbetalningar minus alla utbetalningar av reda pengar, var negativt
med 51,7 miljoner kronor. Utöver amorteringar av lån på fastigheten Stadion är orsaken till
underskottet främst investeringar i spelartruppen.

•

Av föreningens tillgångar vid årsskiftet var 187,7 miljoner kronor likvida medel (d.v.s.
kontanter och banktillgodohavanden).

Årets resultat
De centrala sportsliga målsättningarna inför säsongen 2017 var att försvara det allsvenska
guldet och därmed erövra vårt 20:e officiella svenska mästerskap samt att kvalificera oss för
gruppspel i Europa. Huvudmålet, som för Malmö FF alltid är att vinna Allsvenskan, uppfylldes.
Europaspelet blev däremot en stor missräkning.
På intäktssidan finns fem centrala skillnader gentemot föregående år. Matchintäkter ökade från
46,9 till 54,8 miljoner kronor och marknadsintäkter ökade från 65,3 till 69,2 miljoner kronor.
Dessa intäktsökningar är extra glädjande eftersom de utgör basen för föreningens intäkter.
Under 2016 erhöll MFF en extra utbetalning från UEFA för 2015 års Champions League-spel
samt ersättning för MFF-spelares deltagande i EM. Det gjorde att UEFA-intäkterna under 2017
minskade med 13,6 miljoner kronor. Evenemangsintäkterna minskade 6,7 miljoner kronor där
den störta anledningen är 2016 års besök av påven. Nettointäkterna från spelarförsäljningar
minskade från 40,5 till 33,5 miljoner kronor.
På kostnadssidan är den stora förändringen gentemot föregående år minskade
personalkostnader. Denna minskning beror i sin tur bland annat på att personalkostnaderna
hade ökat under 2016 och att åtgärder därför vidtogs under 2017.
Dagens stora egna kapital har möjliggjort en förändring av det strategiska upplägget av den
ekonomiska planeringen. Målsättningen om ett positivt ekonomiskt resultat är oförändrad men
planeringen utgår ifrån cykler om några år. Orsaken är att spelarförsäljningar och intäkter från
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