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VI SKA FIRA 100 ÅR SOM SHL-FÖRENING!
Då var det dags för bokslut för räkenskapsåret 2017/2018, ett år där vi fortsatt
omställningen och där vi trots minskade intäkter presenterar ett positivt
resultat. Som ordförande vill jag å styrelsens vägnar ge en eloge till alla
medarbetare i verksamheten som gör det möjligt. Jag vill också passa på att
tacka våra medlemmar, sponsorer, ideella och alla besökare för ert stöd, utan
er skulle vi inte ha någon verksamhet att bedriva.
När MODO Hockey lämnade SHL efter säsongen 2015/2016 var ekonomin kraftigt
ansträngd. En av de mest utmanande frågorna var kopplat till finansieringen av vår fina
arena. Vi lyckades på ett bra sätt omförhandla vår huvudfinansiering till en långsiktigt
hållbar amorteringsplan. Det känns dessutom extra bra att vi kan fortsätta äga och driva
vår fina arena, den naturliga mötesplatsen i Örnsköldsvik!
Styrelsen har under året arbetat framtidsinriktat, inte minst när det gäller att sätta en
tydlig målsättning och strategi för framtiden. Vi har tydliggjort för verksamheten vilken
övergripande målsättning vi har samt vilka krav vi ställer på organisationen avseende
attityd, sportslig identitet, värdegrund och uppföljning. Detta implementeras nu i hela
verksamheten och vi ser fram emot att följa upp resultatet av arbetet.
När det gäller vår andra säsong i Hockeyallsvenskan hade vi som förening betydligt
högre målsättning än vad utfallet blev. Styrelsen har tillsammans med sportchef Micke
Sundlöv och ledarstaben genomfört en omfattande utvärdering där vi tillsammans
diskuterat hur vi ska lyfta detta framåt. Vi ser positivt på vår framtid och den kontinuitet
vi är på väg att bygga upp. Vi har vänt blad och ser verkligen fram emot kommande
säsonger. Föreningen andas framtidstro!
Vår övergripande målsättning är att vi ska vara tillbaks i SHL senast år 2021, då
föreningen firar 100 år. Detta innebär en satsning över tre säsonger där nycklar som
kontinuitet, tydlighet och attityd är viktiga ingredienser. Vi är ödmjuka inför att det kommer
krävas mycket hårt jobb från alla men vi känner en optimism som ger oss motivation.
Utan medlemmar finns ingen förening. Vi har idag ca 2 200
medlemmar vilket är högre än i SHL men lägre än första året
i Hockeyallsvenskan. Genom att vara medlem stöder du
ungdomsverksamheten och har samtidigt möjlighet att påverka
föreningen genom årsstämman. Som medlem är man också en
delägare av MODO Hockey och själva ryggraden i föreningen.
Vi är oerhört tacksamma för alla medlemmars engagemang i och
kring vår förening och hoppas kunna attrahera fler i framtiden.
Vi är på god väg att bli den stabila förening vi vill vara och vi
kommer att göra allt för att lyckas, vi vill bli bygdens stolthet igen!
Ulf Strinnholm-Lidfalk
Ordförande, MODO Hockey
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VI ÄR REDO ATT BLI ÄNNU MER
OFFENSIVA I VÅR SATSNING MOT SHL!
Vi summerar räkenskapsåret 2017/2018 med en känsla av optimism även om
utfallet på våra sportsliga resultat inte uppfyllde målsättningen. Vi upplever
att stödet och engagemanget för MODO Hockey är fortsatt starkt och att våra
sponsorer och supportrar signalerar positiva signaler inför framtiden.
Vi gick in i räkenskapsåret med en tuff budget som innebar 12 mkr lägre intäkter
än året innan, men där vi tack vare tuffa beslut under 2016/2017 kunde balansera
intäktsminskningen med lägre kostnader. Vi har under året följt den ekonomiska utvecklingen
noggrant och fokus har varit att skapa förutsättningar för våra herrar och damer att lyckas
med sina målsättningar samtidigt som vi skapar stabilitet i ekonomin inför framtiden.
Vi har under året haft många olika evenemang i Fjällräven Center som inte är kopplade
till ishockey. Det största är Melodifestivalen som lockade ca 11 000 besökare och där vi
återigen bevisade att vi har en arena och organisation i världsklass. Att arrangera och driva
evenemang är idag en förutsättning för att vi ska kunna satsa på elitidrotten och utbildning av
egna spelare på den nivå vi gör.
Jag vill också passa på att lyfta fram alla våra fantastiska medarbetare och ideella som
tillsammans gör det möjligt för oss att driva verksamheten effektivt med begränsade resurser.
Utan Er skulle inte MODO Hockey vara där vi är idag!
När vi summerar räkenskapsåret 2017/2018 kan vi konstatera att koncernen gör en vinst
motsvarande 2,2 mkr. Ett godkänt resultat med hänvisning till missat slutspel för herrarna
samt vissa event som inte fick det utfall vi beräknat.
Varför är det då viktigt att MODO Hockey gör vinst?
Svaret på det är helt enkelt att vi behöver bygga en stabil ekonomisk grund att stå på samt
att tävlingsreglementet för SHL och Hockeyallsvenskan har krav på koncernens egna
kapital. Ett krav som succesivt ökar fram till och med 2022 då en förening i SHL ska ha
minst 10 mkr i eget kapital. Idag är kravet på SHL 4 mkr. Direkt efter degraderingen från
SHL var vårt egna kapital motsvarande -1,5 mkr. Detta har vi nu förbättrats till 5,2 mkr efter
två säsonger i Hockeyallsvenskan, vi är alltså över dagens SHL-nivå och på väg uppåt.
Vår ekonomiska grund gör att vi nu är redo att vara mer offensiva i vår satsning mot SHL
samtidigt som vi jobbar långsiktigt genom att stärka föreningens balansräkning. Det sker
dels genom att säkerställa en vinst i koncernen men också genom att amortera enligt plan på
våra skulder. Vi har under 2017/2018 amorterat totalt 6,5 mkr.
Vi har precis antagit vår budget för räkenskapsåret 2018/2019 där våra fokusområden gäller
ökade intäkter och bättre relationer med vår omgivning. Vi är övertygade om att vi är på rätt
väg mot vår målsättning att nå SHL senast år 2021, då föreningen firar 100 år.
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VÅR ATTITYD
– MODO HOCKEYS FRAMTID!
Alla föreningar är beroende av delaktighet och engagemang för att lyckas.
För oss i MODO Hockey innebär det att vi behöver finnas med och delta på
fler aktiviteter i samhället och tillsammans med näringslivet i Örnsköldsvik.
MODO Hockey har en långsiktig utmaning i att fortsätta skapa intresse för ishockeyn
och vår förening hos nya människor. En målgrupp är våra barn och ungdomar där
konkurrensen är hård, inte minst från e-sport och sociala medier. Vi vill försöka få så
många barn som möjligt att börja spela hockey samt att våra ungdomar ska fortsätta
att spela hockey längre upp i åldrarna. En ökad bredd inom ishockeyn ser vi som en
förutsättning för att vi ska kunna utveckla och utbilda elitspelare men även att attrahera
nya besökare, sponsorer och medlemmar.
För att lyckas skapa mer delaktighet i och kring MODO hockey är samarbetet med
andra föreningar en förutsättning. Vi har en unik möjlighet i Örnsköldsvik med många
fina ishockeyklubbar som bedriver sin verksamhet på ett mycket bra sätt. Även
relationen med föreningar som bedriver annan idrott och kultur är ett område som där
vi måste öka närvaron och dialogen.
Vi har också en viktig roll i samhället att vara goda förebilder där vi utifrån vår
värdegrund ska sprida en bra bild av MODO Hockey. Därför kommer vi att jobba
hårt med attityderna, både kopplat till vad som sker på isen men även hur vi uppfattas
utanför isen. Vi ska leva vår värdegrund varje dag och vår förening är större än varje
enskild individ. Vår attityd är MODO Hockeys framtid!
Ett av våra framtida fokusområden är att öka våra intäkter. Vi lever i en bransch där
kortsiktiga resultat alltför ofta påverkar den långsiktiga ekonomin. Vi har sedan hösten
2017 arbetat med att sätta ihop en ny säljorganisation som började sitt arbete i
slutet av april månad. Vår målsättning är att göra betydligt fler företagsbesök
och finnas med i fler sammanhang än tidigare. Vi kommer också att stärka
vår relation med företagen genom att öka mängden aktiviteter i vårt
affärsnätverk som vi hoppas ska bli stans bästa. Vi är övertygade om att
en bättre relation med näringslivet i Örnsköldsvik är en förutsättning för
att bedriva elitverksamhet på högsta nivå.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram kontinuiteten som en nyckel till framgång.
Här har vi tyvärr haft stora problem ända sedan 2007 men börjar sakta
men säkert hitta tillbaks till en stabilitet, såväl på ledningsnivå som inom
den sportsliga verksamheten. Ett bra exempel på detta är Herrlaget
där 19 spelare i nuvarande trupp har funnits i vår organisation minst 1
år tidigare, 16 av dessa har minst 2 år i föreningen och 13 spelare har
utbildats i Örnsköldsviks hockeygymnasium. Vi är övertygade om att detta
kommer att ge resultat över tid och ser med tillförsikt fram emot nästa
säsong och räkenskapsåret 2018/2019.
Vi ses i Fjällräven Center!
Johan Widebro
VD, MODO Hockey
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HEJ ALLA MODOITER!
Vi har ytterligare en spännande säsong framför oss. Jag har nu fått jobbat i MODO
Hockey under en säsong och fått vara med om både roliga saker (vinster) och
mindre roliga saker (förluster) under säsongen. Som tur är räknas inte allt i vinster
och förluster även om det är den största delen som avgör hur man mår i mitt yrke.
Kontinuitet är något som jag tror är en stor faktor för framgång och just därför
känns det inspirerande att fortsätta jobba med stora delar av både ledar- och
spelarkonstellationerna ännu en säsong.
Liknande det jag skrev förra året vi den här tiden så är Örnsköldsvik en hockeytokig stad
med höga krav, precis som det ska vara. Vi i MODO har en väg att vandra i att vinna tillbaka
den publik vi vill ha i arenan på alla våra matcher, mest då herrlaget som har en del att
bevisa resultatmässigt. De andra lagen i vår verksamhet har levererat och då främst J18
och Damlaget under säsongen. Vad det gäller Damlaget så både tror och hoppas jag att
Örnsköldsviksborna hittar till arenan för att få uppleva Damishockey när den är som bäst.
För att sen prata framtid hälsar vi Björn Hellkvist varmt välkommen som ny huvudtränare för
herrlaget. Björn har varit här uppe en del och jobbat hårt med att ta detta vidare med Pär Styf
och Magnus Helin och även satt sin prägel på träningen tillsammans med Jocke och fysgänget som gör ett jättejobb. Kontinuitet är en framgångsfaktor och vi har behållit en stor del
av truppen och kryddat den med att antal spelare och har som förra året en blandning av rutin
och ungdomlighet i truppen.
Björn Edlund jobbar hårt för att fylla damtruppen efter spelare som lämnat och slutat efter
förra säsongen. Björn jobbar med stor entusiasm kring damhockeyn och en tro på att det går
att driva det ett steg till, båda vad det gäller träning och förutsättningar för tjejerna, vilket både
kan och ska förbättras.
Vad gäller Juniorlagen får vi jobba minst en säsong till med Micke Sundell och Jens Öhman
på J20 och en ny bekantskap på J18 sidan i den unge och otroligt spännande Emil Svelander
ifrån Kramfors. Emil kommer att kampera ihop med Lars Jansson som är kvar sedan den förra
säsongen. Dessa ledare fortsätter att utbilda bra spelare och människor för framtiden, vi har
idag 13 spelare i vår herrtrupp som gått MODO:s Hockeygymnasium.
Tack för säsongen som var, vi ses i Fjällräven Center under kommande
säsongen.
Nu kör VI.
Micke Sundlöv
Sportchef, MODO Hockey
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SAMMANFATTNING AV
SÄSONGEN 2017-18
Barmarksträningen startade i månadsskiftet mars-april och trots att både huvudtränare och
sportchef ännu inte var tillsatta var träningsgruppen relativt stor (17st). Denna säsong var
huvudfokus på träningen mer inriktad på komplex styrka, mjölksyratålighet och explosivitet och
mindre uthållighet än tidigare säsonger. Efter inledande fystester startade barmarksträningen
och det tränades 2 pass per dag. Träningen var också periodiserad i olika tema för maximal
uppbyggnad och resultat. När Hans Särkijärvi tillträdde bestämdes att ett intensivt träningsläger
skulle genomföras i slutdelen av träningsperioden. Syftet var att flytta fram fysiska och mentala
gränser och få gruppen mer sammansvetsad.
Efter uppehållet då spelarna bedrev individuell träning genomfördes ytterligare en testperiod. Resultatet
visade glädjande nog att det stora flertalet av spelare inte bara bibehållit utan också ökat sin fysiska
kapacitet. Den 1 augusti inleddes försäsongen på is och förberedelserna inför seriestart intensifierades.
Laget spelade 6 träningsmatcher med varierande resultat. Vinst på straffar blev det mot SHL-laget Luleå,
medan Skellefteå istället besegrade oss på straffar. Dessa matcher visade laget prov på kvalitet, styrka och
noggrannhet. Mot Allsvenskt motstånd gick det något sämre och vi fick se oss besegrade av såväl Timrå
som Björklöven. Spelmässigt blandade laget både högt och lågt i prestationsnivå. Man visade prov på hög
koncentrationsnivå och kapacitet samtidigt som man emellanåt gjorde enkla misstag – något som skulle visa
sig vara signifikativt för stora delar av den ordinarie säsongen.
Inledningen av grundserien började bra och laget spelade kreativ ishockey och skapade många målchanser
samtidigt som försvars- och målvaktsspelet fungerade bra. Tyvärr drabbades vi redan tidigt av skador
på viktiga spelare. Backen Enström var sedan tidigare långtidsskadad, men återvände i omgång 25.
Lagkaptenen Häggström drabbades av ett par olika skador och missade totalt 10 matcher samtidigt som
våra forwards Karlkvist (11 matcher) och Björklund (14 matcher) också hade en del skadefrånvaro. Skada
drabbade även målvakten Hanses som tvingades till en 17 matcher lång konvalescens. I hans frånvaro klev
juniormålvakten Wallin fram och spelade många matcher med den äran.
Efter halva serien och 26 spelade omgångar befann sig laget på 6:e plats med 42p, endast 6p bakom
serieledande Timrå och ett poängsnitt på 1.62/match. Den kommande spelomgången skulle dock visa sig bli
svag och laget tog endast 12 poäng på de efterföljande 13 matcherna. De 13 matcherna förlorade vi många
viktiga poäng, men än mer förödande var nog att tilltron till den egna förmågan avtog. Det bidrog till att laget
fortsatte att prestera ojämnt och trots att poängsnittet ökade från 0.92/match till 1.38/match lyckades vi inte
nå en topp 8-placering. Vi hade allt i egna händer ända in i den sista omgången, men föll tungt mot Tingsryd
och säsongen fick ett alltför tidigt och snöpligt slut. När vi sammanfattar säsongen 2017-18 är
det med en känsla av stor besvikelse över missat spel mot kval till SHL. Frustrationen är stor
eftersom den maximala kapaciteten i laget varit mycket hög, men förmågan i gruppen att
lyfta sig i jämna och viktiga matcher har inte varit tillräcklig. Statistiken
visar att vi rimligen borde tillhört topplagen och vi har legat i topp
vad gäller bl. a Powerplayeffektivitet och målvaktsspel. Vi var
5:e bästa laget i 3:e perioderna och förlorade en enda match av
totalt 7 som gick till förlängning (straffläggning mot Björklöven).
Vi hade en målskillnad på +11, vilket var 4:e bäst i serien.
Trots det förlorade vi flest matcher av samtliga lag och de allra
flesta förlusterna var med uddamålet. Slutsatsen är att vi inte
klarat av att prestera konsekvent nära vår maxkapacitet och
det kan förmodligen härledas till många olika orsaker. Slarv
med detaljer, bristande disciplin i att följa spelidén och periodvis
sviktande självförtroende är några. Sedan saknade gruppen ibland
förmåga att driva och lyfta varandra till att få ut det yttersta av laget
i kritiska skeden i matcherna. Vi lyckades vända och vinna några
underlägen, men sett över hela säsongen var de för få.
Magnus Helin
Målvaktstränare, MODO Hockey
Pär Styf
Assisterande tränare, MODO Hockey
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HEJ! VILKEN SÄSONG!
Med lite perspektiv är vi nöjda med hur vi genomfört säsongen 2017-2018 trots det bittra
slutet. Att det blev så bittert beror på hur vi vuxit och tagit steg från dag ett till när sista
trunken var uppackad på Fjällräven Center. Rent föreningsmässigt sattes det upp fem mål
inför denna säsong:
• MODO ska etablera sig som ett stabilt topp 4-lag
• MODO ska producera spelare ur egna led
• MODO ska vara en ”språngbräda” till college
• MODO ska producera landslagspelare och driva den svenska utvecklingen framåt
• MODO ska ha en trygg och utmanade miljö för maximal utveckling
Sett till målen som sattes upp kan säsongen inte sammanfattas på annat sätt än lyckad. Vi var två poäng
ifrån en andraplacering i tabellen och slog under säsongen alla lag i serien. I årets upplaga ingick inte
mindre än sex stycken spelare som fortfarande går i gymnasium. Minst två spelare lämnar för spel i
Nordamerika och NCAA kommande säsong. Fem spelare representerade Sverige under de olympiska
spelen och vi har sett en utveckling hos våra spelare som varit fantastisk att följa.
Vi tar det från början. Efter återsamlingen har det funnits ett driv och en glöd under hela sommaren som
skapat konkurrens och gjort att utvecklingskurvan pekat uppåt för gruppen. Den passionen följde med in
under säsongen och den tillsammans med den kompetens dessa spelare besitter gjorde oss tidigt till ett
utropstecken i serien. Ju längre serien gick desto fler började höja på ögonbrynen för laget ifrån den lilla
arbetarstaden i norr. Under resans gång har vi stött på flera olika typer av motgångar men en av lagets
största styrkor i år har varit att resa sig när det gått emot. Det har funnits en trygghet trots att det skiljt
endast ett mål i slutet av matcher, vi har stått emot och vi har hämtat ikapp, vunnit stort och smått, vi har
vunnit när vi spelat bra och när vi spelat dåligt, vi har ibland vara missnöjda med prestationen vid vinst
men även varit nöjda med prestationen efter en förlust.
De målsättningar vi hade målat upp internt inför säsongen var nåbara och ju längre säsongen fortlöpte
desto fler av dessa kunde vi kryssa av. En av målsättningarna var att vinna sista matchen och under
säsongen ändrades mentaliteten och inställningen - guldet var slutdestinationen.
Hockey är en oerhört komplex idrott och ett stort maskineri där 10st spelare från vardera lag ska färdas
i höga hastigheter på en 3mm bred skena ute på en hal is och jaga en 7,62cm liten sak och i samspel
med varandra försöka få in denna bakom 2st välfokuserade ateletiska tävlingsmänniskor. Efter drygt
2500 spelade minuter så är det i slutändan små marginaler som avgör ödet för de lag som
tävlar mot varandra och det är så många små och viktiga detaljer under resans gång
som kan få det att tippa över till antingen ens fördel eller nackdel. I slutändan möter
vi ett Linköping som levererar en bättre prestation än oss och säsongen tar slut i
samma sekund som klockan slår över till 20:00.
Man kan tro att när man håller på med något så intensivt i elva månader och det på
sin höjd är en vecka kvar att det ska infinna sig en känsla av tillfredsställelse men
så är definitivt inte fallet. Målsättningen var klar, vi skulle hela vägen så därför
slutade säsongen i en, för stunden, enormt stor besvikelse.
Men som jag inledde så med lite perspektiv går vi rakryggade ur denna säsong.
Vi har uppnått flera av de målsättningar som sattes upp och levererat högt över
mångas förväntningar. Vi har överraskat och vi har utvecklats. Vi ser inte detta som
en förlust utan vi ser det som något vi kan lära av. När saker inte går din väg så
behöver man stanna upp, reflektera, utvärdera och lära sig av sina misstag. Det
gör att vi med stor optimism och glöd ser framemot att få ta upp jakten igen.
Väl mött, vi ses säsongen 2018-2019.
Björn Edlund
Sportchef, MODO Hockey Dam
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SÄSONGEN BÖRJADE I RYSSLAND
Eftersom vi vann J20 SM-GULD i april 2017 så blev vi också Sveriges
representant i Junior Club World Cup i Ekaterinburg. Efter ett
intensivt förberedelsearbete under våren och sommaren med alltifrån
visumansökningar, försäkringar och diverse listor så påbörjades
resan i mitten av augusti.
Tyvärr startade vi med tre förluster i gruppspelet men lärde oss grymt mycket
för varje match och när det väl var dags för slutspel så slog vi ut storfavoriten
Automobilist i kvartsfinal och ryska ligatrean Snezhye Barsy i semifinal. I finalen
väntade ryska mästarna CSKA Moskva. Tyvärr kunde CSKA Moskva avgöra
matchen med någon minut kvar så vi fick lämna Ryssland med en silvermedalj
men även med många erfarenheter och oförglömliga minnen.
Under hösten spelade vi i J20 Super Elit Norra. Tyvärr var vi för ojämna i våra
prestationer och trots att det såg bra ut inför slutspurten i december och
en hägrande plats i Topp 10 så lyckades vi schabbla till det så när serien
summerades var vi en seger från Topp 10 avancemang.
Våren fick då tillbringas i J20 Fortsättningsserien. Vi fick en mycket bra
start och var i serieledning i stort sett från start till mål. Serieseger innebar
kvalificering till slutspel och där väntade Djurgården i 1/8-final. Det blev en tuff
matchserie men vi gick segrande ur den med 2-1 i matcher och avancemang
till ¼-final mot Luleå. Efter en övertygande seger i första matchen med 6-1 så
var det ett förväntansfullt lag som reste till Luleå. Tyvärr svek målskyttet oss i
resterande matcherna mot Luleå och vi fick respass ur slutspelet i och med två
raka 3-1 förluster.
MODO J20 har denna säsong spelat 60 matcher fördelat på 34 vinster och 26
förluster. Vi har använt oss av totalt 37st spelare och av dessa har 14st spelat
allsvenska matcher i MODO, några ordinarie medan flertalet har gjort ett antal
matcher vid olika tillfällen.
Mikael Sundell
Huvudtränare, MODO Hockey J20
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HEJ MODOITER!
Det första jag vill framföra är hur stolt jag är över MODOs juniorverksamhet.
Det är väldigt få som vet vilket jobb och engagemang som krävs för att driva lag
på sverigetopp nivå. Att vi varit så framgångsrika över tid har bara med en sak
att göra, ledartäthet och kunskap. När jag kom in för 6 år sedan var vi en klart
större ledarorganisation på juniorsidan än vad vi är idag. Men att vi kan bibehålla
standarden kan vi tacka de åren när vi var fler ledare, då byggde vi upp det vi har
idag. Den andra stora faktorn är samarbetet mellan jr lagen, det samarbetet mellan
ledarna och spelarna gör att vi utvecklar varandra hela tiden, vill du fortsätta var
bäst kan du inte stå stilla.
Lokalt intag
Något som är både positivt och viktigt för oss är att ungdomshockeyn i Ångermanland håller
en bra standard och det gör den idag. Det medför att intaget till vårat hockeygymnasium kan
hållas lokalt utan att tappa kvalité. Våra senaste års intag kommer 11-13 av max 14 inom en
10 mils radie från Ö-vik. Vi har haft fina resultat med båda våra juniorlag de senaste 6 åren
där vi haft båda våra lag topp fyra, tre gånger samma år. Att ingen annan förening gjort det
1 gång under samma tidsperiod sätter lite perspektiv, standarden på våra juniorer. Att minst
hälften av spelarna som vi tar in på hockeygymnasiet spelar som 1a års seniorer på allsvensk
nivå eller högre är också riktigt starka siffror. Utmaningen för oss är att få behålla fler som
spelar och utvecklas i vårt seniorlag lite längre. Ex på det är Adrian Kempe som idag håller på
att slå igenom i NHL som 21 åring och då har han redan spelat 2 hela säsonger i AHL/NHL.
Jämför vi det med Peter Forsberg som spelade i Sverige tills han var 21år, att få behålla dessa
killar 2 extra säsonger skulle göra skillnad. Det görs många bra saker i föreningen idag så för
mig är det bara en tidsfråga innan det lossnar sportsligt för vårt representationslag och då
kommer även utvecklingen av ”egna” spelare.
J18 säsongen 2017-18
Att spela den sista tävlingsmatchen för säsongen vill alla göra och det fick
vi även göra i år, tyvärr förlorade vi SM-finalen och fick nöja oss med en
silverpeng. Men vi tar det från början med J18 Elit under hösten, vi spelade
20 matcher och vann alla 20. Hösten gäller det att få in alla nya spelare
i en träningskultur, vårt sätt att spela och att lära känna varandra.
Att då ha ett lag med få andraårs juniorer blir det inte lättare men
grabbarna har varit lyhörda och tagit till sig allt på ett föredömligt sätt.
J18 Allsvenskan efter jul började på samma sätt men slutet på januari
kom vår första förlust som också var väldigt viktig att få för att inte vara
nöjd bara för att man vinner, man måste också förstå varför man vinner
hockeymatcher. Det blev en andra plats i allsvenskan efter Djurgården.
När slutspelet drog igång fick oss en riktig käftsmäll men det var nog
med den som grabbarna verkligen insåg och förstod vad som krävs för
att vara framgångsrik. För när vi i kvartsfinalen låg under med 4-0 slutet
på en andraperiod och kunde vända och vinna matchen i sudden med 4-5
så visade killarna enorm moral. Att få åka ner till Nyköping och spela om
guldet är en grym utbildning för våra killar, de lär sig otroligt mycket
under den helgen. Nivån i spelet höjs ytterligare några snäpp, nu
blir man direkt synad om man ”fuskar”. Det är just att man får
uppleva det som är så viktigt, man förstår inte det riktigt
om man inte varit där. Det blev ett silver vilket är bra men
när man spelar en match om guldet är det enormt surt
att stå på förlorarsidan.
Tack för säsongen!
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Urban Omark,
Huvudtränare, MODO Hockey J18

#23
OLIVIA CARLSSON
FORWARD

KLUBBEN HAR
2205
MEDLEMMAR

MAJ 2017-APRIL 2018
ÖVER 500 000 STARTADE KLIPP
ANTAL KLIPP: 446

DATERAT 28 MAJ 2018

PUBLIKSNITT:
3587
MODOITER
PER MATCH

2017/2018 SÅLDES
1564 SÄSONGSKORT

INFÖR 2018/2019 HAR
1063 SÄSONGSKORT
SÅLTS
DATERAT 31 MAJ 2018

´

SIFFRORNA AVSER
HOCKEYALLSVENSKAN

FACEBOOK
23 270 FÖLJARE
INSTAGRAM
18 200 FÖLJARE
TWITTER
9 617 FÖLJARE
DATERAT 28 MAJ 2018

Foton: Håkan Nordström
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FJÄLLRÄVEN CENTER 25/12 2017
FIRA UT JULEN MED TVÅ DANSGOLV!

dj
benjaminOCH dj
beard chris
FÖRKÖP 120 KR INKL. GARDEROB
DÖRR 150 KR INKL. GARDEROB
VIP 250 KR (BEGRÄNSAT ANTAL)
ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR
Förköp din biljett i Fjällräven Center | Öppet vardagar 08:00-16:00 (Lunchstängt 12:00-12:30)
Victory Restaurang & Bar | 0660-21 66 00 | restaurang@modohockey.se

LIVE NATION I SAMARBETE MED PNM MUSIC & LUNDSTROM EVENT PRESENTERAR

Succén
tillbaka!
Musik av legendariska

13 – 14 A P R I L I FJ Ä L L R Ä V E N C E N T E R
FREDAG 14-21 | LÖRDAG 11-20
O

RR

LAND

S

Upptäck. Upplev. Njut

S

TÖ

M

ÄS

SA

TIL

L

N

ARENATURNÉ HÖSTEN 2017 MED

OLA SALO • JENNA LEE-JAMES

RS

TA SM

A

Höga Kusten Smakmässa är för dig som uppskattar
det goda i livet. Mat, dryck och inspiration. Under
två dagar fylls Fjällräven Center av delikatesser,
konfektyr, köksredskap och god dryck. På mässan
samlas också Sveriges främsta matinspiratörer. Kom och
lyssna och smaka på deras tolkning av Höga kusten.

K

90 Utställ arE

HOGAKUSTENSMAKMASSA .SE
B I L J E T T E R : http://evenemang.ebiljett.nu

21 OKTOBER ÖRNSKÖLDSVIK Fjällräven Center
Etagepaket, 980 kr
Förrätt, varmrätt, kaffe och chokladbit
Sittplats vid bord

Restaurangpaket, 880 kr
Förrätt, varmrätt, kaffe och chokladbit
Sittplats på läktare

T R Ä F FA , LY S S N A OCH
IN S P IR ER A S AV . . .

Showpaket, 295 kr
Förrätt, varmrätt, kaffe och chokladbit
För dig med egen biljett

MARIA
M O N TA Z A M I

MELKER
ANDERSSON

JESSICA
ORTMAN

SEBASTIEN
BOUDET

ROY
FA R E S

TITTI
Q VA R N S T R Ö M

JONAS
SVENSSON

JOSEPHINE
SONDLO

Välkommen med din bokning i Restaurang Victory!
Öppet vardagar 08:00-16:30 | 0660-21 66 00 | restaurang@modohockey.se
Biljetter: livenation.se • ticketmaster.se

2017

Totalt besökte

51 610 PERSONER

de olika evenemangen
i Fjällräven Center
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PETTER &
ALF TUMBLE

Tack till alla gäster, arrangörer,
artister och personal för det
gångna året!

MODO Hockey, org.nr 889600-1339

ÅRSREDOVISNING
RÄKENSKAPSÅRET 2017-05-01 - 2018-04-30
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ALLMÄNT
MODO Hockey, org.nr 889600-1339 är en allmännyttig ideell förening och moderförening i koncernen
som innefattar dotterbolaget Evenemangsarenan i
Örnsköldsvik AB (EAB) och MODO Elithockey AB.
MODO Hockey står för den sportsliga delen inom
breddishockey och MODO Elithockey AB står för
elitverksamheten där J18, J20, Dam A-lag och Herr

A-lag ingår. Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB
driver restaurangverksamheten, logeuthyrning och
evenemang samt driften av Fjällräven Center.

RESULTAT
Resultat för koncernen uppgår till 2,2 mkr (4,4), i
föreningen uppgår resultatet till 0,6 mkr (1,8).

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Koncern
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet
Publiksiffra matcher grundserien
Publiksiffra genomsnitt/match
Medlemmar

tkr
tkr
tkr
%

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

88 015
2 296
340 398
1,5
93 270
3 587
2 205

100 407
4 684
329 647
0,9
104 803
4 031
3 580

134 360
-4 205
338 991
-0,4
126 271
4 857
3 821

134 333
2 288
331 245
1,3
145 347
5 383
1 800

2017/18

2016/2017

2015/2016

2014/2015

6 715
572
203 403
8,8

8 632
1 830
202 460
8,2

2 205

3 580

16 916
11 415
195 084
8,0
126 271
4 857
3 821

96 389
2 086
189 470
2,3
1 222
145 347
5 383
1 800

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Föreningen tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Souvernirförsäljning, tkr
Publiksiffra matcher i grundserien
Publiksiffra genomsnitt/match
Medlemmar

tkr
tkr
tkr
%
tkr

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
I balansomslutning har värdet av kapitalförsäkringar lagts till för de tre senaste
åren till följd av ändrade redovisningsprinciper, se not 1. Tidigare år har inte
justerats. Denna ändring påverkar även soliditet.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
Skatteverket har avslutat en skatterevision
i Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB.
Skatteverket har som en följd av revisionen
beslutat om att öka bolagets skattepliktiga
resultat med 9 454 tkr samt påfört moms och
skattetillägg med 508 tkr. Skatteverkets
beslut har överklagats till förvaltningsrätten.
Målen har avgjorts av förvaltningsrätten efter
räkenskapsårets utgång och därefter
överklagats av både Skatteverket och
Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB till
kammarrätten. Utgången av målen är osäker.
Skulle Skatteverkets beslut fullt ut stå sig i
domstol kommer beslutet innebära en minskning
av bolagets outnyttjade skattemässiga
underskott som beräknas uppgå till 12 413
tkr per 2016-04-30. Bolaget har anstånd med
att betala den skatt som Skatteverkets beslut
innebär till dess att ärendet avgjorts i domstol.

LICENSKRAV
MODO Hockey uppfyller Licensnämndens
villkor för licens med spel i Hockeyallsvenskan.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
- MODERBOLAG
Eget kapital 2016-04-30
Årets resultat
Eget kapital 2017-04-30
Årets resultat
Eget kapital 2018-04-30

Fritt eget kapital
15 692 182
1 830 222
17 522 404
572 206
18 094 610

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
- KONCERN
Eget kapital 2016-04-30
Årets resultat
Eget kapital 2017-04-30
Årets resultat
Eget kapital 2018-04-30

Fritt eget kapital
-1 434 135
4 427 385
2 993 250
2 188 876
5 182 126

Från det att MODO Hockey åkte ur SHL har det
egna kapitalet i koncernen ökat med 6,6 mkr.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsmötets förfogande står
följande vinstmedel:		
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

17 522 404
572 206
18 094 610

Styrelsen föreslår att till förfogande
stående vinstmedel:
I ny räkning överförs

14

18 094 610
18 094 610
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RESULTATRÄKNING
Koncern
Not
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2
3

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Personalkostnader
4
Övriga externa kostnader 5, 6, 7
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens
kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i
8
koncernföretag
Resultat från övriga
värdepapper och
9
fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa resultat från
finansiella poster
Resultat efter
finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

10

2017-05-01
-2018-04-30

Moderförening

2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30

88 015 040
956 419
88 971 459

100 406 563
7 152 196
107 558 759

6 715 238
6 715 238

8 632 293
6 001 063
14 633 356

-10 808 702
-42 608 169
-28 494 041

-10 538 352
-49 804 957
-37 424 818

-1 027 570
-3 318 399
-2 608 862

-1 042 638
-5 199 087
-4 901 092

-4 784 796

-5 098 081

-98 681

-89 072

-

-28 857

-

-

-86 695 708 -102 895 065

-7 053 512 -11 231 889

2 275 751

4 663 694

-338 274

3 401 467

-

-

-2 000 000

-5 000 000

2 389 762

2 897 933

3 013 762

3 521 933

543

2 922

527

1 795

-2 369 741

-2 880 436

-103 809

-94 973

20 564

20 419

910 480

-1 571 245

2 296 315

4 684 113

572 206

1 830 222

-107 439

-256 728

-

-

2 188 876

4 427 385

572 206

1 830 222
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BALANSRÄKNING
Koncern
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och
installationer
Pågående nyanläggningar
Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos
koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Övriga långfristiga
värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Moderförening

Not

2018-04-30

2017-04-30

2018-04-30

2017-04-30

11

140 982 781

142 157 430

-

-

12

7 321 047

9 289 208

153 449

252 130

13

423 627
148 727 455

423 627
151 870 265

153 449

252 130

14

-

-

8 419 200

8 419 200

7

-

-

15 600 000

15 600 000

15

10 000

10 000

10 000

10 000

16

30 000

30 0000

-

-

17

181 362 786
181 402 786

177 736 892 179 220 340 176 379 556
177 776 892 203 249 540 200 408 756

330 130 241

329 647 157 203 402 989 200 660 886

Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

712 518
712 518

731 205
731 205

19 144
19 144

20 645
20 645

3 907 283

2 760 174

176 708

223 453

-

-

-

-

258 175
994 492

664 567

562
489 094

233 924

1 078 858

4 486 439

112 846

3 135 750

6 238 808
3 316 176

7 911 180
12 390 417

779 210
1 402 763

3 593 127
9 746 423

10 267 502

21 032 802

2 201 117

13 360 195

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos
koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa
omsättningstillgångar
Summa tillgångar

16

18

340 397 743 350 679 959 205 604 106 214 021 081
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BALANSRÄKNING
Koncern
Not

Moderförening

2018-04-30

2017-04-30

2018-04-30

2017-04-30

2 993 250
2 188 876
5 182 126
5 182 126

-1 440 579
4 427 385
2 993 250
2 993 250

17 522 404
572 206
18 094 610
18 094 610

15 692 182
1 830 222
17 522 404
17 522 404

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

Uppskjutna skatter
19
1 530 643
1 423 204
Avsättning för pensioner och
17, 20 181 351 786 177 725 892 179 220 340 176 379 556
liknande förpliktelser
Summa avsättningar
182 882 429 179 149 096 179 220 340 176 379 556
Långfristiga skulder
Obligationslån
Övriga skulder till
kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga
skulder

21
22

Kortfristiga skulder

21

Skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av lång skuld
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga
skulder
Summa eget kapital
och skulder

22

23
7

24

1 326 550

2 376 550

-

-

83 242 466

88 141 070

1 500 000

-

38 871 880

35 000 000

1 846 880

2 398 604

123 440 896

125 517 620

3 346 880

2 398 604

4 000 000
3 451 724
876 441
4 189 294
2 395 362

4 000 000
6 451 724
808 040
4 853 760
1 483 868
942 891
2 385 172

551 724
252 439
1 258 457
600 232

551 724
349 791
1 483 868
10 996 078
1 109 962
716 940

13 979 471

22 094 538

2 279 424

2 512 154

28 892 292

43 019 993

4 942 276

17 720 517

340 397 743 350 679 959 205 604 106 214 021 081
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncern
Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella
poster
Justering för poster som inte
25
ingår i kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Ersättning från kapitalförsäkring
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning
kundfordringar
Ökning/minskning övriga
kortfristiga fordringar
Ökning/minskning
leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga
kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Placeringar i övriga finansiella
anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
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2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30

2 275 751

4 663 694

-338 274

3 401 467

4 784 795

5 126 939

98 681

89 072

543
2 389 762
-2 411 760
-258 175
6 780 916

2 922
2 897 933
-3 040 989
244 446
9 894 945

511 681
2 389 762
-107 784
-1 110 524
1 443 542

664 674
2 897 933
-93 639
1 197 485
8 156 992

18 687

-85 664

1 501

21 969

-1 416 233

836 509

46 745

74 926

3 077 656

1 869 471

127 037

204 910

-664 466

-463 833

-97 352

1 938 944

-8 668 224

-4 975 630

-9 329 541

-530 563

-871 664

7 075 798

-7 808 068

9 867 178

-1 641 985

-356 154

-

-

-

-10 000

-

-

-

100 000

-

-

-1 641 985

-266 154

0

0
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncern
Not

2017-05-01
-2018-04-30

Moderförening

2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning kortfristiga
finansiella skulder
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid
årets början
Likvida medel vid
årets slut

-6 576 724

10 000 000
-7 857 125

-551 724

-814 236

16 132

-224 011

16 132

-

-6 560 592

1 918 864

-535 592

-814 236

-9 074 241

8 728 508

-8 343 660

9 052 942

12 390 417

3 661 909

9 746 423

693 481

3 316 176

12 390 417

1 402 763

9 746 423
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NOTER
GEMENSAMMA FÖR MODERFÖRENING OCH KONCERN
NOT 1		

Redovisnings- och värderingsprinciper

MODO Hockeys årsredovisning och
koncernredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i
jämförelse med föregående år.

KONCERNREDOVISNING
MODO Hockey upprättar koncernredovisning.
Uppgifter om koncernföretag finns i
not 14 . Dotterföretagen inkluderas i
koncernredovisningen från och med den
dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur
koncernredovisningen från och med den
dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt
förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den
tidpunkt då det bestämmande inflytandet
erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder
värderas inledningsvis till verkliga värden vid
förvärvstidpunkten. Mellanhavanden mellan
koncernföretag elimineras i sin helhet.

INTÄKTER
Reklam och biljett
Försäljning av reklam och biljetter redovisas i den
period intäkten hänför sig till.
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga
risker och fördelar övergår från säljare till köpare
i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen
redovisas efter avdrag för rabatter.
Andra typer av intäkter
Övriga intäkter redovisas till den period intäkten
hänför sig till. Hyresintäkter redovisas enligt
hyresavtalets period. Ränteintäkter redovisas i
enlighet med effektivräntemetoden. Utdelning
redovisas när rätten att erhålla utdelningen är
säkerställd.
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INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser
och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagen.Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast
när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten
skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten än hänförlig till en händelse eller
transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången. När
en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del
av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar
som inte delas upp i komponenter läggs
till anskaffningsvärdet om de beräknas ge
företaget framtida ekonomiska fördelar, till den
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll
redovisas som kostnader. Realisationsvinst
respektive realisationsförlust vid avyttring av
en anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas
i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod
och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Arena
Stommar
Fasader, yttertak, fönster
Hissar, ledningssystem
Övrigt
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

1%
1,3-2%
2%
2-10%
5-33%
10-33%

Inga låneutgifter aktiveras.

LEASINGAVTAL
I föreningen redovisas samtliga leasingavtal
där föreningen är leasetagare som operationell
leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften
redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar värdepapper,
kundfordringar och övriga fordringar,
leverantörsskulder, och låneskulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen
när MODO Hockey blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och koncernen har överfört i stort sett
alla risker och förmåner som är förknippade
med äganderätten.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka
klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier och
där innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar
ingående i posten och redovisas inledningsvis
till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning
redovisas aktierna till anskaffningsvärde
med bedömning av om nedskrivningsbehov
föreligger.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader.
Nedskrivningsprövning av finansiella
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer MODO
Hockey om det finns någon indikation på
nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker
om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för
aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga.
Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov
är negativa ekonomiska omständigheter eller
ogynnsamma förändringar av branschvillkor i
företag vars aktier MODO Hockey investerat
i. Om nedskrivning av aktier sker fastställs
nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan
det redovisade värdet och det högsta av verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader och
nuvärdet av framtida kassaflöden(som baseras
på företagsledningens bästa uppskattning).

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.
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AVSÄTTNINGAR

KASSAFLÖDESANALYS

Företaget gör en avsättning när det finns en
legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga
ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas
som en kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en
ersättning.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSOCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Ersättningar efter avslutad anställning:
I MODO Hockey koncernföretag förekommer
såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda
pensionsplaner.

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och
koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när
de uppkommer. Utdelning från dotterföretag
redovisas som intäkt.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget
fastställda avgifter till ett annat företag och
har inte någon legal eller informell förpliktelse
att betala något ytterligare även om det andra
företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Koncernens resultat belastas för kostnader i takt
med att de anställdas tjänster utförts.
MODO Hockey redovisar förmånsbestämda
pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. Koncernen har bl. a. förmånsbestämda
planer som innebär att pensionspremier
betalas och dessa planer redovisas som
avgiftsbestämda planer. För pensionsplaner
i Sverige som tryggats genom överföring av
medel till en pensionsstiftelse redovisas en
avsättning då stiftelsens förmögenhet värderad
till marknadsvärde understiger förpliktelsen.
De pensionsförpliktelser vars värde är
beroende av värdet på en kapitalförsäkring
redovisas till värdet på kapitalförsäkringen. Om
kapitalförsäkringens verkliga värde är högre än
anskaffningsvärdet, redovisas det överskjutande
beloppet som en ansvarsförbindelse inom linjen.
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Samma redovisnings- och värderingsprinciper
tillämpas i moderföretaget som i koncernen,
förutom i de fall som anges nedan.

AKTIER OCH ANDELAR I
DOTTERFÖRETAG

VARULAGER
Varulagret värderas till anskaffningsvärdet, enligt
inkomstskattelagens bestämmelser.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
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NOTER

NOT 2		

Intäkternas fördelning
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30
I nettoomsättningen ingår
intäkter från:
Entrébiljetter
Reklam- och sponsorintäkter
Kiosk och souvenirförsäljning
Hyres- och logeintäkter
Medlems- och träningsavgifter
Restaurang
Uppdragsintäkter
Övriga intäkter
Offentliga bidrag
Summa

NOT 3		

14 794 850
16 597 041
17 480 777
24 809 419
1 932 375
1 956 867
17 414 458
17 195 711
3 355 084
3 186 425
18 218 302
20 471 976
7 584 807
7 386 840
6 891 723
8 317 574
342 664
484 710
88 015 040 100 406 563

30 000
1 932 375
3 125 279
1 284 919
342 664
6 715 237

10 200
168 900
1 956 867
588 025
3 186 425
2 237 167
484 710
8 632 294

Övriga rörelseintäkter
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30
Reavinst vid avyttring elitverksamhet
till MODO Elithockey AB
Erhållna bidrag
Övrigt
Summa

956 419
956 419

6 001 063
1 151 133
7 152 196

0

6 001 063
6 001 063
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NOT 4		

Personal
Koncern
2017-05-01
-2018-04-30

Moderförening

2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

21
51

26
59

1
1

1
2

Totalt

72

85

2

3

900 000

680 000

-

-

25 897 559

31 353 486

571 273

1 660 745

26 797 559
9 192 265

32 033 486
11 082 480

571 273
178 272

1 660 745
421 863

192 752

175 738

-

-

4 430 290
40 612 866

5 761 474
49 053 178

2 372 699
3 122 244

2 978 492
5 061 100

1
6
7

1
7
8

1
6
7

1
7
8

6
6

6
6

6
6

6
6

Löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga
anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och
verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt
Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Antal styrelseledamöter på
balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt
Antal verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare
Män
Totalt

24

MODO Hockey, org.nr 889600-1339

NOTER

NOT 5

Ersättning till revisorer
2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30

Koncern
PwC
Revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Summa

197 625
53 870
251 495

177 050
75 625
252 675

48 125
48 125

58 750
58 750

Moderförening
PwC
Revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Summa

NOT 6

Operationella leasingkostnader

Koncern
Leasingkostnader för tillgångar som innehavs via operationell leasing som hyra av
lokaler, maskiner, inventarier redovisas som rörelsekostnad. I bokslutet 2018-04-30
redovisas en kostnad på 3 738 622 kr (3 838 350 kr).
Framtida minimileaseavgifter för ej annulerbara kontrakt förfaller enligt följande:
Inom ett år
Mellan ett år och fem år
Längre än fem år
Totalt

NOT 7

3 527 768
12 335 510
2 011 817
17 875 095

Transaktioner med närstående

Inköp och försäljning mellan
koncernföretag
För moderbolaget avser 13 (9) procentenheter av årets inköp av övriga externa
kostnader och 0 (1) procentenheter av årets
försäljning egna dotterföretag. Vid inköp och
försäljning mellan koncernföretag tillämpas
samma principer för prissättning som vid
transaktioner med externa parter.

Övrigt
I separata noter finns upplysningar om:
- andelar i koncernföretag
- ställda säkerheter för koncernföretag
- ansvarsförbindelser för koncernföretag
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NOT 8

Resultat från andelar i koncernföretag
2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30

Nedskrivning andelar koncernföretag
MODO Elithockey AB
Summa

NOT 9

		

-2 000 000

-5 000 000

-2 000 000

-5 000 000

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30
Ränteintäkter
Återbäring kapitalförsäkring
Summa
Varav avseende koncernföretag

NOT 10

2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30

2 389 792
2 389 792

2 897 933
2 897 933

624 000
2 389 762
3 013 762

624 000
2 897 933
3 521 933

-

-

624 000

624 000

Skatt på årets resultat
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
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-107 439
-107 439

-43 684
-213 044
-256 728

0

0
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NOT 11

Byggnader och mark
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

NOT 12

182 037 117
1 576 215

182 037 117
-

-

-

183 613 332 182 037 117

0

0

-39 879 686
-2 750 864

-37 191 415
-2 688 271

-

-

-42 630 550

-39 879 686

0

0

140 982 782 142 157 431

0

0

Inventarier, verktyg och installationer
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

39 933 008
65 771
-

39 637 954
356 154
-61 100

4 420 040
-

4 420 040
-

39 998 779

39 933 008

4 420 040

4 420 040

-30 643 800
-2 033 932

-28 266 233
32 243
-2 409 810

-4 167 910
-98 681

-4 078 838
-89 072

-32 677 732

-30 643 800

-4 266 591

-4 167 910

7 321 047

9 289 208

153 449

252 130
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NOT 13

		

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30
Ingående nedlagda kostnader
Utgående nedlagda kostnader

NOT 14

423 627
423 627

423 627
423 627

0

0

Andelar i koncernföretag

Evenemangsarenan
i Örnsköldsvik AB
MODO Elithockey AB
Moderbolaget
Evenemangsarenan
i Örnsköldsvik AB
MODO Elithockey AB
Summa

Org. nr.

Säte

556653-4045

Örnsköldsvik

100

559011-0309

Örnsköldsvik

9,2

Kapital- Rösträttsandel % andel %

Kapitalandel (%)

Antal
aktier

Bokfört
värde
18-04-30

Bokfört
värde
17-04-30

100

100

60 000

6 410 000

6 410 000

9

50

92

2 009 200
8 419 200

2 009 200
8 419 200

2017-05-01
-2018-04-30
13 419 200

2016-05-01
-2017-04-30
8 419 200

Kapitaltillskott
Ack nedskrivning

2 000 000
-7 000 000

5 000 000
-5 000 000

Utgående redovisat värde

8 419 200

8 419 200

Ingående anskaffningsvärden
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NOT 15

Andelar i intresseföretag

Bolaget
MODO Sports Academy AB

Moderbolaget
Direkt ägda
MODO Sports Academy
Summa

NOT 16

Org. nr.
556895-8630

Säte
Örnsköldsvik

Kapitalandel (%)
20
Redovisat
värde i
koncernen

Kapital- Rösträtt- Redovisat
Antal
andel % andel %
värde andelar
20

20

10 000

100

10 000

10 000

10 000

Övriga långfristiga värdepappersinnehav
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande värdepapper
Avgående värdepapper
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde, totalt

30 000
-

120 000
10 000
-100 000

-

-

30 000

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0
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Andra långfristiga fordringar
Koncern

Moderförening

2017-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30 -2018-04-30 -2017-04-30
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Omvärdering till marknadsvärde
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

165 331 724
690 960
-6 719 452
22 059 554

167 007 587
-1 675 863
12 405 168

176 379 556 165 987 867
-6 719 452
-1 675 863
9 560 236 12 067 552

181 362 786 177 736 892 179 220 340 176 379 556

Del av långfristiga fordringar avser tecknade kapitalförsäkringar för tryggande av
pensionsutfästelser. Pensionsutfästelserna redovisas enligt post för post-metoden som avsättningar
och värderas till marknadsvärdet per balansdagen. Angivna belopp inkluderar särskild löneskatt.

NOT 18

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern
2018-04-30

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

30

328 571
750 287
1 078 858

Moderförening

2017-04-30 2018-04-30
491 991
316 039
3 678 409
4 486 439

112 846
112 846

2017-04-30
3 135 750
3 135 750
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NOTER

NOT 19

Uppskjuten skatt

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen
samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av.
Koncern
2017-05-01
-2018-04-30
Uppskjuten skatteskuld hänförligt till
skillnad mellan bokfört värde på
byggnader och markanläggningar
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till
skillnad mellan bokfört värde och
skattemässigt värde på maskiner och
inventarier.
Uppskjuten skattefordran på
skattemässigt underskott.

Moderförening

2016-05-01 2017-05-01
-2017-04-30 -2018-04-30

2016-05-01
-2017-04-30

-4 786 989

-4 117 402

-

-

-383 624

-433 651

-

-

3 639 970

3 127 850

-

-

-1 530 643

-1 423 203

0

0

Pensionsutfästelserna redovisas enligt post för post-metoden som avsättningar och
värderas till marknadsvärdet per balansdagen. Angivna belopp inkluderar särskild löneskatt.

NOT 20

Avsättningar
Koncern

Avsättningar för pensioner
och liknande
Avsättning utanför tryggandelagens
regelverk
Avsättning vid periodens utgång

Moderförening

2017-05-01
-2018-04-30

2016-05-01 2017-05-01
-2017-04-30 -2018-04-30

2016-05-01
-2017-04-30

181 351 786

177 725 892 179 220 340

176 379 556

181 351 786

177 725 892 179 220 340

176 379 556
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Upplåning
Koncern
2018-04-30

2017-04-30

Moderförening
2018-04-30 2017-04-30

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa

83 242 466
88 141 070
40 198 430
37 376 250
123 440 896 125 517 320

1 500 000
1 846 880
3 346 880

2 398 604
2 398 604

4 000 000
4 000 000
1 483 868
3 451 724
6 451 724
7 451 724 11 935 592
130 892 620 137 452 912

551 724
551 724
3 898 604

1 483 868
551 724
2 035 592
4 434 196

65 742 466
75 742 466
32 000 000
32 000 000
97 742 466 107 742 466

0

0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Övriga skulder
Summa
Summa räntebärande skulder
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som
förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa

NOT 22

Ställda säkerheter
Koncern
2018-04-30

2017-04-30

Moderförening
2018-04-30

2017-04-30

För egna avsättningar och skulder
Avseende egna skulder och avsättningar
Intäkter enligt hyresavtal
79 742 466 79 742 466
Örnsköldsviks Kommun
Fastighetsinteckningar
10 000 000 10 000 000
För eget pensionsåtagande
181 351 786 176 379 556 179 220 340 176 379 556
(Kaptialförsäkring)
Summa ställda säkerheter
271 094 252 266 122 022 179 220 340 176 379 556
I ovanstående har som ställd säkerhet angivits skuldbeloppet för lånet till kreditinstitut
vilket hyresavtalet med Örnsköldsviks kommun ställts som säkerhet.
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Checkräkningskredit
Koncern
2018-04-30

Beviljat belopp på
checkräkningskredit uppgår till

NOT 24

-

Moderförening

2017-04-30 2018-04-30
1 500 000

-

1 500 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern

Upplupna räntekostnader
Upplupna personalkostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

NOT 25

2017-04-30

Moderförening

2018-04-30

2017-04-30 2018-04-30

244 962
5 094 698
7 113 615
1 526 196
13 979 471

286 981
7 639 748
8 934 818
5 232 991
22 094 538

1 667
1 605 830
517 877
154 050
2 279 424

2017-04-30
5 642
1 562 755
814 149
129 608
2 512 154

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm.
2017-05-01 2016-05-01
-2018-04-30 -2017-04-30

Koncern
Avskrivningar
Förändring utrangerade inventarier
Summa
Moderbolaget
Avskrivningar
Summa

4 784 795
4 784 795

5 098 082
28 857
5 126 939

98 681
98 681

89 072
89 072

33

34

35

36

37
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