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Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i AIK Ishockey AB (publ) intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2020-

Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Solna den 2020-

Anders Olson
VD
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Förvaltn i ngsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören (VD) för AlK Ishockey AB (pubi), 556693-7867, får härmed
avge årsredovisning för 2019-05-01 - 2020-04-30.

Allmänt om verksamheten

AIK Ishockey AB (AIK) är verksamt inom elitishockey och verksamheten utgörs av AIKs seniorlag
(herr) som under året spelat i HockeyAllsvenskan.
Sportsligt sett var målsättningen för herrlaget att nå en miffenplacering i grundserien vilket vi dessvärre
inte lyckades med utan slutade på fiortonde och sista plats och skulle i och med detta ha spelat
negativt kvalspel. Detta genomfördes dock aldrig på grund av Coronakrisen och ingen upp eller
nedflyttning 1 seriesystemen genomfördes för säsongen 2019-2020.
Med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2019, beslutade styrelsen i februari 2020 att genomföra
följande riktade nyemissioner (med awikelse från aktieägares företrädesrätt) av aktier till kursen 7 kr
per aktie:

167 134 B aktier
Totalt tillfördes genom dessa emissioner ett belopp om 1,2 mkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets 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 i både värde och volym. På grund av de uteblivna sportsliga resultaten har vi under den
gångna säsongen haft den lägsta publiktillströmning till våta hemmamatcher sedan 2005.

Förlusten för verksamhetsåret 2019-2020 blev större än budgeterat, och det egna kapitalet i AIK
Ishockey AB har minskat. Donationer och diverse 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-19 och som ledde till att säsongen 2019/2020 ställdes in
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 att 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.

Ägarförhällanden

AIK har ca 3 850 aktieägare. AIK Ishockeyförening innehar 12 % av aktierna, varav 100% av
A-aktierna, vilket motsvarar 54,3 % av rösterna. AIK följer Riksidrottsförbundets regelverk för Idrotts
AB.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Belopp i kr

Definitioner: se not 72 2020-04-30 2079-04-30 2078-04-30 207 7-04-30
Nettoomsättning 29476 198 34145 511 28678813 30632884
Resultat efter finasiella poster -4788751 -9850982 -11 029 146 -12 926 320
Balansomsiutning 44350 194 43 631 113 42246890 40 392 051
Soliditet% 70 19 14 6

AIK:s omsättning under verksamhetsåret uppgick till 29,4 mkr (34,1) och rörelsekostnaderna uppgick
till 34,9 mkr (43,3). Resultatet blev efter bokslutsdispositioner och skatt, -4,8 mkr (-9,9).

Förslag till disposition av resulatet
Belopp i kr

Styrelsen och VD föreslår att resultatet disponeras enligt följande:
balanserat resultat -66 910 839
överkursfond och nyemission under registrering 75 267 653
årets resultat 4 788 751

Totalt 3 568 063
balanseras i ny räkning 3 568 063
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-05-01- 2018-05-01-

2020-04-30 20 19-04-30

Nettoomsättning 29416198 34145511
29416 198 34145511

Rörelsens kostnader
Handeisvaror
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

-373 340
3 -12194162
2 -22323851

5,6 -2 622 934

-8 098 089

-904 116
-14 963 331
-27 476 935

-2612464

-11 811 335

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

3492 819
-183 481

-4 788 751

2 131 721
-171 368

-9 850 982

-4 788 751 -9 850 982

Årets resultat -4788751 -9850982
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-04-30 2019-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

Materiella anläggningstilgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstilgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

5

6

200 000 2 600 000

200 000 2 600 000

449198 672132

449198 672132

Summa anläggningstillgängar 32 320 725 34 788 334

Omsättningsti Ilgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 1714110 1846805

1714110 1846805

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skaffefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

737 149
4425354

933 491
1 644 316

203 987
7 944 297

563 213
2 771 889

737 999
2 552 299

227 698
6 853 098

2 371 062 142 876

12029469 8842779

7 10000 10000
8 3282423 3282423
9 28379104 28223779

31 671 527 31 516202

Kassa och bank

Summa omsäftningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 44350194 43631113
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Balansräkning
Belopp i kr - Not 2020-04-30 2019-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering

958 018
16714

974 732

843 868
114 150

958 018

Fritt eget kapital
Nyemission under registrering
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

1153232
74114421

-66 910 839
-4 788 751

3 568 063

7 536 371
66 578 050

-57 059 857
-9 850 982

7 203 582

Summa eget kapital 4 542 795 8 161 600

Avsättningar
Avsättningar till pensioner och
liknande förpliktelser 10 28 379 104

28 379 104
28 223 779
28 223 779

1 397 761
1 300

6 201 567
3 827 667

11428295

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 103 740
1 300

2 990 428
2 150 266

7 245 734

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44350194 43631113
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Eget kapital

Nyemission
Aktie- Ej registrerat under Överkurs- Balanserat Årets

kapital aktiekapital registrering fond resultat resultat
Vid årets början 843 868 114 150 7536 371 66578050 -57 059 857 -9850982
Nyemission 16714 1 153232
Omfäring 114150 -114150 -7536371 7536371 -9850982 9850982
Årets resultat

_______ ___________ ___________ ___________ ___________

-4 788 751

Vid årets slut 958 018 16 714 1 153 232 74 114 421 -66 910 839 4 788 751

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskoft uppgick till 3 223 046 kr (3 223 046).
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Ärsredovisningen har upprättats i SEK. Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämps vid
upprättandet av finansiella rapporter.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. 1 anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

övriga Immateriella anläggningstillgångar År
Fö,värvade immateriella tillgångar
övriga immateriella anläggningstillgångar 10

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. 1 anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År
Inventarier 5

Nedskrivningar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet
definieras som nuvärdet av de uppskattade betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar
redovisas över resultaträkningen.
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Leasingavtal där företaget är leasetagare
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas
linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

Ersäftningar till anställda - pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda
pensionsplaner. 1 avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk
enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Samtliga pensionsplaner
redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär all avgiften redovisas som kostnad i takt med att
pensionen tjänas in.

Bolaget har givit pensionslöften vars värde är kopplat till separata kapitalförsäkringar som bolaget
äger. Värdet av kapitalförsäkringen täcker vid varje tidpunkt såväl åtagandet att betala pension som
skyldigheten att betala särskild löneskatt i samband med att pensionen betalas ut. Bolagets förpliktelse
är begränsad till det belopp som kapitalförsäkringen anskaffats för. Risken, för kapitalförsäkringens
utveckling och därmed senare uffallande pension, står den anställde för.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande
tillgång eller skuld förväntas ätervinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Intäktsredovisning
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar som kan komma att leda till risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av immateriella
tillgångar och fordringar. 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 försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
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Koncernuppgifter
Bolaget är dotterbolag till AIK Ishockeyförening (802419-1713) som upprättar koncernredovisning.

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

2019-05-01-
2020-04-30

2018-05-01-
20 19-04-30

Inköp och försäljning inom koncernen

Försäljningen som avser koncernföretag - -

Inköp som avser koncernföretag 2 200 000 2 200 000

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
20 19-05-01- 20 18-05-07-
2020-04-30 Varav män 207 9-04-30 Varav män

Sverige 29 27 34 31

Totalt 29 27 34 31

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2019-05-01- 2078-05-01-
2020-04-30 20 19-04-30

Löner och andra ersättningar: 13 032 236 17 339 824
Sociala kostnader 5 902 428 7 554 773
(varav pensionskostnader) 1 348 165 1 339 505

Ledande befattningshavares ersättningar
Styrelseledamöter i AIK Ishockey AB erhåller inget arvode.

VD sedan 2015-05-08, Anders Olson.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
1 kvinna och 7 män.

Not 3 Leasingavgifter
2079-05-01- 20 78-05-01-
2020-04-30 2019-04-30

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal inkl hyra för lokal
Inomeftår 2012088 2226721
Mellan ett och fem år 120 958 112 396

2133046 2339117

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 433 626 3 515 854

De mest väsentliga hyresavtalen avser hyra för kontor och idrottslokal.

Not 4 Skatt på årets resultat
2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2079-04-30
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Avstämning av effektiv skatt

Redovisad skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4%
Avstämning av redovisad skaft
Ej avdragsgilla kostnader
Ej värderade underskottsavdrag

Redovisad effektiv skaft

59 864 33 883
964 928 2 074 227

Underskottsavdrag uppgår till 60 912 865 kr (56 403 852). Ingen aktivering av skatteffekten av
underskottet har skett pga försiktighetsskäl.

2020-04-30
Ingående värde
Skatteeffekt av utbetalda pensioner

Uppskjuten skaftefordran

2019-04-30
Ingående värde
Skatteeffekt av utbetalda pensioner 3 282 423

3282423

2020-04-30 2019-04-30

-4 788 751
-1 024 792

-9 850 982
-2108110

Not 5 övriga immateriella anläggningstillgångar
2020-04-30 2019-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 24 000 000 24 000 000
Vid årets slut 24 000 000 24 000 000
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -21 400 000 -19 000 000
-Ärets avskrivning -2 400 000 -2 400 000

Vid årets slut -23 800 000 -21 400 000

Redovisat värde vid årets slut 200 000 2 600 000

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2020-04-30 20 79-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 137565 444712
-Nyanskaffningar - 692 853

1 137565 1 137565
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -465 432 -252 968
-Årets avskrivning -222 935 -212 464

-688367 -465432

Redovisat värde vid årets slut 449 198 672 133

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-04-30 20 19-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 10 000 10 000
Redovisat värde vid årets slut 10 000 10 000

Not 8 Uppskjuten skatt
Uppskjuten

skaftefordran

3 282 423

3 282 423

Uppskjuten skaftefordran
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2020-04-30 20 19-04-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar

Redovisat värde vid årets slut

28 223 779
155 325

28 379 104

26 970 062
1 253 717

28 223 779

Fordringarna avser kapitalförsäkringar i SEB Trygg Liv och SEB Life International för tryggande av
pensionsuffästelser.

28 223 779
155 325

28 379 104

26 970 062
1 253 717

28 223 779

Avsättningar avser pensionsåtaganden till spelare som tryggats genom inbetalda premier till
kapitalförsäkringar, se även not 9.

Not Il Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Säkerhet för pensionsuffästelser

Summa ställda säkerheter

28379 104

28 379 104

28 379 104

28 223 779

28 223 779

28 223 779

Not 12 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 få negativa effekter på verksamhetens resultat, men det går i dagsläget inte att
bedöma omfattningen 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 tagits för att
begränsa effekterna av pandemin i form av korttidspermitteringar, korttidsvecka och förändrade
inköpsrutiner som allmänna kostnadsbesparingar.

Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättning till pensioné?ipelare:
Vid årets början
Årets avsättningar

Redovisat värde vid årets slut

2020-04-30 20 19-04-30

2020-04-30 20 19-04-30
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Not 13 Nyckeltaisdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella post
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
Eget kapital förhållande till balansomslutningen.
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Underskrifter

Solna 2020-05-29

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-05-29
MAZARS AB

Pia Holmström
Auktoriserad revisor

Anders Olson

Styrelseledamot

Styrelseledamot
Tomas Äsell
Styrelseledamot



MAZARS

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman 1 AIK Ishockey AB (pubi)
Org. nr 556693-7867

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AIK Ishockey
AB (pubi) för räkenskapsåret 1 maj 2019- 30april2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av AIK Ishockey AB (publ):s finansiella
ställning per den 30 april 2020 och av dess finansiella resultat
för året enligt ärsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstsTker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

GrundTor uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AIK Ishockey AB
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och 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 våra uttalanden.

Vasentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet omfortsatt
drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i
föivaltningsberättelsen och not 12 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
förvaltningsberättelsen samt not 12, 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 och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av år redovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser. när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 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 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 säkerheL 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, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
gransleningsåtgärder bland annat utifrån 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 bolagets 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 och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. 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 bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen
fasta uppmärksamheten på upplysningama i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
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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 fhr den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för AIK Ishockey AB (publ) för räkenskapsåret 1 maj 2019 -30
april 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grundfor uttalanden

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 AIK Ishockey AB
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och 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 våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betiyggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
värt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
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• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med alctiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

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 bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med äktiebolagslagen.

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 och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
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 bolagets 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 bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med äktiebolagslagen.

Anmärkning

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

Stockholm den 29 maj 2020

Mazars AB

Pia Holmström
Auktoriserad revisor
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