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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 80241 9-1 713

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och klubbdirektören för AIK Ishockeyförening, 802419-1713, avger härmed årsredovisning för 2019-05-01 — 2020-04-30.

Allmänt om verksamheten

AIK lshockeyförening fAlK) är verksamt inom elitishockey med en bred junior- och ungdomsverksamhet och verksamheten utgörs av

AIK:s seniorlag (herr och dam) som under året spelat HockeyAllsvenskan respektive SDHL samt tre juniorlag och nio ungdomsiag.

Herrverksamheten bedrivs i dotterbolaget AlK Ishockey AB.

Sportsligt sett var målsättningen för herrlaget att nå en mittenplacering i grundserien vilket vi dessvärre inte lyckades med utan slutade

på en fjortonde och sista plats och skulle i och med detta ha spelat negativt slutspel. Detta genomfördes dock aldrig på grund av
Coronakrisen och ingen upp- eller nedflyttning i seriesystemen genomfördes för säsosongen 2019-2020.

Damlaget slutade på en femteplats i SDHL och eliminerades kvartsfinalen mot Djurgården. Våra juniorlag nådde en topp-placering

i sina respektive serier men slutspelet ställdes in på grund av Coronakrisen.

Med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2019, beslutade styrelsen i februari 2020 att genomföra en riktad myemission

(med avvikelse från aktieägares företrädesrätt) av aktier till kursen 7 kr per aktie. Totalt tillfördes genom denna emission

ett belopp om 1,2 mkr.

Väsentliga händelser under året samt efter räkensapsårets utgång

Villkoren och förutsättningarna för att bedriva en kvalitativ elit- och breddverksamhet i Stockholmsregionen utifrån en

HockeyAllsvensk position är fortsatt besvärliga och utgör en stor utmaning såväl sportsligt som kommersiellt. Dock så

ökar samarbetena med företag i regionen kontinuerligt både värde och volym. På grund av de uteblivna sportsliga

resultaten har vi under den gångna säsongen haft den lägsta publiktillströmning till våra hemmamatcher sedan 2005.

Förlusten för verksamhetsåret 2019/2020 blev större än budgeterat och det egna kapitalet har minskat. Donationer

och diverser stödkampanjer inbringade hela 6,5 mkr, vilket på ett betydande sätt bidrog till att hålla igång verksamheten.

Kravet på eget kapital tillämpas inte inför säsongen 2020/2021. Med anledning av den extraordinära situationen som

uppstått på grund av covid-1 9 och som ledde till att säsongen 2019/2020 inte fullföljdes har Svenska Ishockeyförbundet

haft anledning att se över licensreglernas tillämpning inför säsongen 2020/2021.

För 2020/2021 kommer verksamheten att drivas med underskott och finansieras genom kapitaltillskott och verksamheten

kommer delvis finansieras genom lån, donationer samt att det finns långt gångna planer på ytterligare riktade

nyemissioner. Det kan inte uteslutas att ovan beskrivna förhållanden, som innefattar ett flertal väsentliga osäkerhetsfaktorer,

enskilt eller tillsammans, kan innebära och leda till att driften av verksamheten såsom den för närvarande drivs, måste ses över

och omprövas.
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 80241 9-1 713

Koncernen

Flerårsöversikt (kr) 2020-04-30 201 9-04-30 2018-04-30 2017-04-30

Nettoomsäfining 32514877 42024496 36653056 36710655

Resultat efter finansiella poster -4422747 -4551 315 -6624826 -10 496 668

Balansomslutning 42 162 065 41 471 905 36923017 33772476

Soliditet (%) neg 7 neg neg

Medeltal anställda (st.) 33 39 38 40

Moderbolaget

Flerärsöversikt (kr) 2020-04-30 2019-04-30 201 8-04-30 201 7-04-30

Neffoomsättning 5298679 10078985 7974243 6078089

Resultat efter finansiella poster -2 033 996 2 899 667 2 004 320 29 970

Balansomsiutning 10 148 372 10969 884 9007349 8659254

Soliditet (¾) 31 47 25 3

Medeltal anställda (st.) 4 5 5 8

Resuttatdisposition (moderbolaget)

(Belopp i kr)

Förslag till disposition av föreningens resultat:

Till årsstämmans förfogande står:

balanserad vinst 5 167 157

årets resultat -2 033 996

3 133 161

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överföres 3 133 161

3 133 161
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Koncernen
201 9-05-01 2018-05-07

2020-04-30 2079-04-30

Rörelsens intäkter m.m.
Neffoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

2 32514877

1 451 316

33966 193

Rörelsens kostnader
Handeisvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

-609 740 -1 251 483

-14270899 -17034786

-26 535 005 -31 716 536

-255017 -244547

-41 670 661 -50247352

-7 704 468 -6 407 225

3492828 2131721

-211 107 -275811

3281727 7855970

0 0

Årets resultat -4 422 747 -4 551 375

Hänförligt till

Moderbolagets ägare

Innehav utan bestämmande inflytande

Ärsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 80241 9-1713

Resultaträkning

Belopp i kr Not

42 024 496

1815631

43 840 127

3

4

6

5

-4422 747 -4551 375

-2 320 885

-2101 862

-4422 747

1 989 358

-6 540 673

-4551 375
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 802419-1713

Balansräkning

Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Not

Koncernen
2020-04-30 207 9-04-30

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjutna skattefordringar

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningsti Ilgångar
Varulager m.m.

Färdiga varor och handeisvaror

Kortfristiga fordringar
Kundtordringar

Övriga fordringar

Skattefordran

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsällningstillgångar

2 886 685 794 233

9914091 9116557

SUMMA TILLGÅNGAR 42 762 065 41 477 905

8

9

10

545 447 800 464

545 447 800 464

41 000 41 000

3 282 423 3 282 423

28379104 28231461

31 702 527 31 554 884

32 247 974 32 355 348

2550619 2698070

2550619 2698070

760149 580532

1 364 698 3 079 654

1 516318 802648

835 622 1 161 420

4476787 5624254
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeytörening
Organisationsnummer 802419-1713

Balansräkning

Belopp i kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Not

Koncernen

2020-04-30 2019-04-30

-1 804747

-2 320 885

-4 125 632

3 821 224

-304 408

-3 923 086

1 989 358

-1 933728

4 882 122

2 948 394

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 162 065 47 471 905

Eget kapital

Annat eget kapital

Årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital

28379104 28223779

28379104 28223779

2802261 4690239

1300 1300

6 807 042 3 251 681

4476766 2356512

14087369 10299732

11
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Ärsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 802419-1713

Förändring av eget kapital
Koncernen

Annat eget

kapital inki

årets resultat

Summa

eget kapital

huvudägare

Innehav utan

bestämman

de inflytandeBelopp i kr

Belopp vid årets ingång 2019-05-OJ -J 933 728 -J 933 728 4 882 722 2 948 394

Nyemission minoritet 0 1 169 945 1 169 945

Berikande av moderbolag 128 981 128 981 -128 981 0

Årets resultat -2 320 885 -2 320 885 -2 101 862 -4 422 747

Belopp vid årets utgång 2020-04-30 -4 125 632 -4 725 632 3 827 224 -304 408

Summa

eget kapital
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 802419-1713

Kassaflödesanalys
Koncernen

201 9-05-01 2018-05-07

Belopp i kr Not 2020-04-30 207 9-04-30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -7 704 468 -6 407 225

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 12 410 341 1 498 264

Erhållen ränta mm 3492 828 2 131 721

Betald ränta -211107 -275 811

Betald skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 012 406 -3 053 051

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskningf+)/ökningf-) av varulager 147 451 -1 744 078

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 1147467 -2409274

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 3 787 638 2 353 838

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 070 150 -4852 565

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -853 267

Nyemission i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande 1169 945 12 100 505

Förändring av långfristiga fordringar -147 643 -1 235 279

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 022 302 70011 959

Finansieringsverksamheten

Amortering av finansiella skulder 0 -6 607 857

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -6 607 857

Årets kassaflöde 2 092 452 -1 448 463

Likvida medel vid årets början 794 233 2 242 696

Likvida medel vid årets slut 2 886 685 794 233
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organsationsnummer 802419-1713

Resultaträkning

Belopp i kr Not

Moderbolaget

2019-05-07 2018-05-Of

2020-04-30 2019-04-30

5 298 679

1 287 358

763 958

6 749 995

10 078 985

1 088 314

727 317

11 894616

Rörelsens kostnader
Handeisvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

-236 400 0

-4 276 736 -4 618 821

-4211 155 -4239602

-32 083 -32 083

-8 756 374 -8 890 506

-2006379 3004110

-27617 -104443

-27617 -104443

-2 033 996 2 899 667

0 0

Årets resultat -2 033 996 2 899 667

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Bidrag

Gåvor

Summa rörelsens intäkter

4

6

5

-2 033 996 2 899 667
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 802419-1713

Balansräkning

Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgängar

Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncerntöretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

Not

Moderbolaget

2020-04-30 2019-04-30

Kassa och bank 515 623 651 357

Summa omsättningstillgångar 2 240 760 3 022 507

SUMMATILLGÅNGAR 10148372 10969884

6

7

8

10

96249 128332

96249 128332

7780363 7780363

31 000 31 000

0 7682

7811363 7819045

7907612 7947377

836 509 851 265

836 509 857 265

23000 17319

99 547 34 989

134446 533855

631 635 933722

888 628 7 519 885

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Aktuell skaffefordran

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Årsredovisning 2020-04-30
ASK Ishockeyförening
Organisationsnummer 802419-1713

Balansräkning
Moderbolaget

Belopp i tkr Not 2020-04-30 2079-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 148 372 10 969 884

5 167 157

-2 033 996

3 133 161

2 267 490

2 899 667

5 167 157

3733767 5167157

1 404 500 2 586 499

4 425 354 2 771 889

536 258 238 093

649 099 206 246

7015211 5802727

11
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 802419-1713

Förändring av eget kapital
Moderbolaget

Summa

eget kapitalBelopp i kr

Belopp vid årets ingång 2079-05-Of 5 167 757 5 167 157
Årets resultat -2 033 996 -2 033 996

Belopp vid årets utgång 2020-04-30 3 733 167 3 133 161

Balanserad

vinst inki.

årets resultat
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 802419-1713

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet

av finansiella rapporter samt anvisningar för licenstagare i Hockeyallsvenskan utgivna av Svenska Ishockeyförbundet (2018)

Redovisningsvaluta

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer

än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt

förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet.

1 koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets

nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Detta värde skrivs av koncernmässigt under en period

uppgående till 10 år. Avskrivningstakten baseras på törvärvens långsiktiga strategiska betydelse för koncernen.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Andelar i koncernföretag

1 moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter

som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet.

Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om värdenedgången

kan antas vara bestående.

Ägarintresse i övriga företag

Långsiktiga innehav av andelar i ett annat företag där innehavet är avsett att främja verksamheten som bedrivs i koncernen

men där koncernen saknar betydande eller bestämmande inflytande redovisas under rubriken ägarintresse i övriga företag.

Normalt uppgår den ägda kapitalandelen i dessa företag till minst 20%. Dessa innehav redovisas med tillämpning av

anskaffningsvärdemetoden, vilket innebär att andelarna initialt redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella

transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till

anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet

om värdenedgången kan antas vara bestående.

Kassaflädesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört

in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på

koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig

risk för värdefluktuation.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Det inflöde av ekonomiska fördelar som erhållits och som kommer att erhållas för egen räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 802419-1713

Uppskattningar och bedömningar

Ledningen föreningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga

resultatet. De uppskattningar som kan leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst

finansiella anläggningstillgångar. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet.

Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för

törsäljningskostnader och nyttjandevärdet. Per 30 april 2020 är bedömningen att det redovisade värdet på dessa poster inte

inte överstiger verkligt värde.

Materieua och immateriella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga

avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag.

Inventarier 5 år

Leasing

Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska

riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. 1 annat fall är det

fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas

som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger

tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det

högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida

betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.

lnkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de

fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. 1 sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt

redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda

värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för

närvarande är 21,4%.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att

finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Varulager m.m.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av

anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats.

Inköpt ej använt material för idrottsverksamheten inventeras per balansdagen och värderas till anskaffningspris.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och

det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en

tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Ersättningar till anställda - pensioner

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda

pensionsplaner. 1 avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är

betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. 1 förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till

bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer

vilket innebär att erlagd premie redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.
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Årsredovisning 2020-04-30
AlK Ishockeyförening
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättningens fördelning i koncernen

Koncernen Koncernen

2019/2020 2018/2019

Entrébiljetter 6367 143 10999 622

Reklam- och sponsorintäkter 8 162 329 13047950

Rättighetsersättningar 3 579 715 2 579 306

Konferens- och restaurangintäkter 471 565 1 051 695

Souvenirer 276943 7168892

Utbildnings- och hyresintäkter, spelare 3 267 305 4 257 582

Intäkter från ungdomsverksamhet 2909589 7349514

Övriga intäkter, donationer 7 480 288 1 569 935

Summa 32 514 877 42 024 496

Not 3 Verksamhetens kostnaders fördelning i koncernen, samt leasing

Koncernen Koncernen

2019/2020 2018/2019

Hyreskostnader för arena och lokaler 2215 813 3258846

Reklam- och sponsorkostnader 1 009 240 1 456 496

Övriga materialkostnader 2393 136 1 360 030

Matchkostnader inki. säkerhet 3582 661 4620012

Rese- och träningskostnader 1 988 635 2555 188

Övriga externa kostnader 3081 414 3784204

Summa 14270899 17034776

Leasingavgifter

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara

operationella leasingavtal inkI. hyra för lokal

Inom ett år 2 940 572

Mellan ett och fem år 268 534

Senare än fem år 0

3209106

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 4 047 179

De mest väsentliga hyresavtalen avser hyra för kontor och idrottslokal

Not 4 Anställda och personalkostnader

Koncernen Moderbolaget

2019/2020 2019/2020

Medelantalet anställda, Sverige, (varav män) 33 (31) 4 (4)

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar, kontraktsbundna 12799609 3209 098

Löner och andra ersättningar, fast anställd personal 3 441 725 0

Sociala kostnader, kontraktsbundna 4 980 602 805 856

Sociala kostnader, fast anställd personal 1 727 682 0

(varav pensionskostnader, kontraktsbundna) 821 615 119 744

(varav pensionskostnader, fast anställd personal) 646 294 0
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Årsredovisning 2020-04-30
AIK Ishockeyförening
Organisationsnummer 80241 9-1 713

Ledande befattningshavares ersättningar

Styrelseledamöter i AIK Ishockey AB erhåller inget arvode.

Klubbdirektör sedan 2015-05-08, Anders Olson

Känsfördelning bland ledande befattningshavare

7 män och 1 kvinna.

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

2019/2020

Moderbolaget

2019/2020

0

-27 617

-27 617

Räntekostnader, lån -75 202

Räntekostnader, övriga -135 905

Summa -211 107

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2020-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärde 1 297 979 160 415

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 297 979 160 415

Ingående avskrivningar -497 515 -32 083

Årets avskrivningar -255 017 -32 083

Utgående ackumulerade avskrivningar -752 532 -64 166

Redovisat värde 545 447 96 249

Not 7 Andelar i koncernfäretag

Utöver moderföretaget ingår följande bolag i koncernredovisningen.

Organisations-

Företag nummer Säte Kapitalandel

AIK Ishockey AB 556693-7867 Solna 12%

Moderbolaget

2020-04-30

Ingående anskaffningsvärde 7 780 363

Redovisat värde 7 780 363

Andel av rösterna uppgår till 54,3 ¾ (54,7 %). Styrelsens bedömning är att verkligt värde överstiger bokfört värde.

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderbolaget

2020-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärde

Redovisat värde 41 000

41 000 31 000

31 000
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Not 9 Uppskjutna skattefordringar

Avskrivningar

Avsättning, pensionsåtaganden

Summa

Säkerhet för pensionsutfästelser

Summa

Not 14 Koncernuppgifter

AIK Ishockeyförening är moderbolag till AIK Ishockey AB, 556693-7867.

Koncernen

2020-04-30

3 282 423

Koncernen

2020-04-30

255 017

155 324

410 341

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Säsongskortförsäljningen för kommande säsong 20/21 startade på ett mycket positivt sätt och

försålt värde är 1 mkr mer än vid samma tid förra året.

Trots coronakrisens påverkan på näringslivet i stort har redan ett trettiotal nya sponsoravtal

gjorts till ett värde av 3,8 mkr.

Ett dussintal spelarrekryteringar och avtal har gjorts och A-herrar truppen är nu komplett.

Corona-pandemin kan tå negativa effekter på verksmahetens resultat, men det går i dagsläget inte att bedöma effekterna av dessa.

Ett påbud att spela matcher utan publik under en längre tid kommer att påverka intäktsströmmarna mycket negativt inte bara vad det

gäller biljettköpare men även sponsorintäkter, intäkter från mat & dryck samt merchandising. En rad åtgärder har vidtagits för att begränsa

effekterna av pandemin i form av korttidspermitteringar, korttidsvecka och förändrade inköpsrutiner som allmänna kostnadsbesparingar.

Ingående anskaffningsvärde

Redovisat värde 3 282 423

Uppskjuten skatt avser delar av temporära skillnader kopplade till direktpensioner i dotterföretaget.

Underskottsavdrag uppgår till 60 912 865 kr (56 403 852 kr). Ingen aktivering av skatteeffekten av underskottet har skett p.g.a.

försiktighetsskäl.

Not 10 Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2020-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärde 28 231 461 7 683

Tillkommande fordringar 155 326 0

Nedskrivning -7 683 -7 683

Redovisat värde 28 379 104 0

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2020-04-30 2020-04-30

Intäkter från säsongskort säsongen 20/21 2 013 462 -

Semestertöneskuld inkl. sociala avgifter 816 331 60 535

Statligt stöd 1 140 758 286 384

Övrigt 506215 302179

Summa 4 476 766 649 098

Not 12 Ej kassaflödespåverkande poster

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 73 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen

2020-04-30

28379 104

28379104
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Håkan
Svensson

Styrelseordförande

Alexis Wicklin

Styrelseledamot

Tomas Asell

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020-05-29

MAZARS AB

4j6%tv-
Pia Holmström Gustav Claesson

Auktoriserad revisor Revisor

Styrelseledamot

Styrelseledamot Styrelseledamot

Anders Olson

Klubbdirektör
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MAZARS

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i AIK Ishockeyförening
Org. nr 802419-1713

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utflirt en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen for AIK Ishockeyförening för räkenskapsåret 1
1 maj 2019 -30 april 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncemredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella
ställning per den 30 april 2020 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är flirenlig med årsredovisningens och
koncemredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderföretaget och
koncernen.

Grundför uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar samt den icke-kvalificerade Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har
i övrigt ftillgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund rör våra uttalanden.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet omfortsatt
drW

Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i
förvaltningsberättelsen och not 15 av vilka det framgår att
Corona-pandemin skulle kunna få negativa effekter på företagets
resultat på nya året samt att styrelsen i dagsläget inte kan
bedöma omfattningen av dessa. Enligt vad som anges i
förvalta ingsberättelsen samt not 15, tyder dessa förhållanden på
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till
betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av

detta.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisningen som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift.

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncemredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrän
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
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väsentlig osäkerhetsfaktor. måste vii revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncemredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga. modi flera uttalandet om årsredovisningen
och koncemredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten rör den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identiflerat.

Den icke-kvalificerade Revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen och
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens och
koncernens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar
samt stadgar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för AIK Ishockeyförening för
räkenskapsåret 1 maj 2019 -30 april 2020.

Vi tillsty±er att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

2

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfriheL är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust jag vi granskat om
förslaget är förenligt med föreningens stadgar.

Anmärkning

Vid ett flertal tillfällen under året har skatter och avgifter inte
betalts i rätt tid. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina
skyldigheter enligt skatteförfarandelagen.

Stockholm den 29 maj 2020

Mazars AB

Pia Holmström
Auktoriserad revisor

Gustav Claesson
Revisor
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