Kompletterande bestämmelser rörande licensprövningen
2021 i anledning av Coronapandemin
antagna av Förbundsstyrelsen i SIF den 26 november 2020

Bakgrund
Förbundsstyrelsen (FS) sände den 16 september ut ett förslag till justeringar i tillämpningen av det
gällande Licensregelverket till ligaorganisationer och licensnämnder, att gälla vid licensprövningen
2021. Inkomna remissvar ger i allt väsentligt stöd för det presenterade förlaget och FS har efter vissa
tillägg och justeringar i förslaget beslutat att för licensprövningen 2021 fastställa de justeringar i
Licensreglementet som framgår nedan.

Beslutade justeringar i Licensregelverket
FS har fastställt att följande justeringar i Licensregelverket ska gälla för licensprövningen 2021.

SDHL
Som en förhållandevis nyetablerad ligaorganisation omfattas SDHL av det gällande Licensregelverket
endast såtillvida att föreningar under en försöksperiod t.o.m. säsongen 2021/22 ska ha en stabil
ekonomi vad avser likviditet samt en god organisation. Då kraven endast är allmänt hållna finns inte
skäl att göra några justeringar av licenskraven för SDHL.

SHL, HA och HE
1. Krav på avlämnande av årsredovisning - tidpunkter
I Licensregelverket och Redovisningshanboken angivna krav på avlämnande av delårsrapport per 31
december, årsredovisning och övriga handlingar och uppgifter kvarstår oförändrade vid 2021 års
licensprövning. Beträffande tidpunkter för avlämnande av årsredovisning ska dock följande gälla;
Föreningar;
a) som enligt delårsbokslut per 2020-12-31 inte har ett eget kapital motsvarande vad som gäller
enligt Licensreglementet (SHL 8mkr, HA 3mkr, HE 0,4 mkr), eller
b) vars revisionsberättelse innehåller anmärkning;
ska inkomma med årsredovisning, revisionsberättelse och likviditetsplan (se punkt 8 nedan), senast
den 31 maj 2021.
Övriga föreningar ska inkomma med motsvarande underlag senast den 7 juni 2021.
2. Kapitalkravet
I likhet med vad som gällde vid licensprövningen 2020, ska bristande uppfyllandet av kapitalkravet inte
leda till degradering.
3. Kravet på att förening inte får vara på obestånd per den 30/4
Kravet på att förening inte får vara på obestånd per den 30/4 kvarstår vid 2021 års licensprövning. Det
noteras att med obestånd avses i Licensreglementet att förening inte rätteligen kan betala sina skulder
allteftersom de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig samt att förening

vid var tid ska ha tillräckligt med likvida medel för att löpande kunna betala sina förutsebara skulder
under nästkommande säsong.
Ovanstående definition av obestånd bygger på gällande insolvenslagstiftning och att fastställa
tydligare, generella, kriterier för obestånd låter sig inte göras. Mot bakgrund den svåra uppgiften att
bedöma huruvida obestånd föreligger eller ej, har FS beslutat att licensnämnderna vid 2021 års
licensprövning ska erhålla resursförstärkningar i form av obeståndsexpertis samt administrativa
resurser.
Beträffande obeståndsbedömningen noteras;
att bedömningen av huruvida obestånd föreligger ska göras per den 30/4 (dvs eventuella förändringar
i tiden därefter, under pågående licensprövning, ska inte beaktas), samt;
att förening som per den 30/4 är under en icke avslutad företagsrekonstruktion ska anses vara på
obestånd.

4. Uppställda krav på likviditet
En förenings bristande uppfyllande av de särskilt angivna och direkt mätbara likviditetskrav som anges
i Bilaga 1 till Licensreglementet ska inte ensamt utgöra grund för att neka förening licens vid 2021 års
licensprövning. Det noteras dock att en generell bedömning av en förenings likviditet likväl kommer
att tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen av huruvida en förening ska anses vara på
obestånd per den 30/4 eller saknar likviditet för att fullfölja det kommande årets seriespel.
Föreningar i SHL och HA ska oaktat det ovanstående fortsatt lämna i licensreglementet, Bilaga 1,
angivna upplysningar rörande sin likviditet även om angivna krav inte uppfylls av föreningen. Se även
punkt 8 nedan.
5. Krav att föreningens revisor tillstyrkt fastställandet av resultat- och balansräkning
Uppfyllandet av licensvillkoren förutsätter att föreningens revisor tillstyrker fastställandet av resultatoch balansräkning.
6. 5-årsreglerna
Mot bakgrund av att bristande uppfyllande av kapitalkravet inte ska leda till degradering ska även
licensprövningen 2021 (i likhet med 2020) exkluderas då i Licensregelverket angivna 5-årsperioder
beräknas i framtiden.
7. Redovisningshandboken
Redovisningshanbokens bestämmelser gäller även vid 2021 års licensprövning.
FS avser att efter föreskrivet samråd ligaorganisationer och licensnämnder föreslå införandet av
kompletteringar i redovisningshandboken med avseende på redovisning av erhålla Corona-stöd,
redovisning av villkorade löneavståenden samt periodisering av baktunga löneavtal.
8. Ingivande av handlingsplan utifrån rådande förhållanden
Till ledning för Licensnämndernas bedömning av förekomsten av eventuella obeståndssituationer, för
att i möjligaste mån förhindra uppkomsten av obeståndssituationer under kommande säsong samt för
att generellt skapa en så god överblick som möjligt över det ekonomiska läget i landets föreningar, bl.a.
inför fastställandet av efterföljande års kapitalkrav, ska alla föreningar i SHL, HA och HE i samband med

ingivandet av årsredovisning 2021 inge en likviditetsplan för hela året med förklarande kommentarer
till hur erforderlig likviditet är, eller avses att bli, säkerställd för att föreningen ska kunna möta de
åtaganden föreningen vid den aktuella tidpunkten redan har eller avser att ingå.
9. Kapitalkravet kommande säsonger
FS inser till fullo behovet av att så snabbt som möjligt kunna fastställa vilka kapitalkrav som ska gälla
för ligorna för 2022 och kommande licensprövningar, men konstaterar att det helt saknas
förutsättningar att idag uttala sig om detta, än mindre att fastställa några nivåer. Frågan får därför
omfattas av den utredning FS beslutat att genomföra i syfte att presentera förslag kring framtida
licenskrav, att beslutas på Förbundsmötet i juni 2021.
_______________

