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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Verksamheten bedrivs genom den ideella föreningen Rögle BK med det helägda dotterföretaget Rögle Marknads AB.
Föreningen bedriver en heltäckande ishockey- och konståkningsverksamhet.
Elitverksamheten består av A-lag, två juniorlag samt U16 Elit. Rögleakademin är f r o m Tre Kronor Hockeyskola t o m U15
för pojkar och flickor. Antal medlemmar uppgick säsongen 2019/20 till 857 st, varav 450 ungdomar (säsongen 2018/19: 770 st, varav 401 ungdomar).
Säsongen
Efter en stabil försäsong fick vi en bra start i SHL. Vi ledde SHL under stora delar av hösten och vi hade rekordmånga spelare med i Tre Kronor.
Skador på många av våra nyckelspelare gjorde det svårt att följa upp den fina starten och vi tappade en del platser i tabellen under mitten
av säsongen. Sedan i takt med att nyckelspelama återvände hittade vi tillbaka och avslutade året på ett mycket bra sätt. Vi slutade trea i
grundserien och visade att vi har allt som krävs för att vara ett topplag i SHL, vilket också medförde att vi kvalificerade oss för CHL-spel för första gången.
Avslutningen på säsongen blev ett riktigt antiklimax. På grund av utbrottet av Corona-viruset fick vi avsluta grundserien inför tomma läktare och
en dryg vecka senare ställdes hela slutspelet in. Våra övriga elitlag avslutade också sina säsonger på ett bra sätt. Både J18 och U16 Elit avancerade till
sina respektive SM-slutspel innan deras respektive säsonger också hastigt avslutades på grund av utbrottet av Corona.
Ängelholms kommun har till Svenska Ishockeyförbundet, RF och Skånes lshockeyförbund lämnat en orosanmälan avseende föreningens
ungdomsverksamhet. Föreningen har i ett antal möten med Ängelholms kommun presenterat de verksamhetsplaner, policys och handlingsplaner som
föreningens ungdomsverksamhet arbetar utifrån. Det systematiska utvecklingsarbetet har fortsatt enligt plan där anställningarna av ungdomstränare,
arbetet med vår nya värdegrund samt utbildningarna kring barnkonventionen var några av de stora investeringarna under året.
I ungdomsverksamheten har Team Tjejer dubblerat antal tjejer och vi har nu 40 st aktiva tjejer i vår hockeyverksamhet.
Konståkningen fortsätter också växa och vi hade rekordmånga deltagare i Tre Kronor Hockeyskola.
Resultat och ställning
Med publikrekord, rekordbeläggning i restaurangen och med ett affärsnätverk som fortsatt att växa var vi på väg mot ett rekordresultat
innan Corona-viruset slog till. Publiksnittet landade på 4 846 personer och vi hade en beläggning i restaurangen på 97%. Corona-viruset gjorde
att vi tappade stora intäkter både i samband med avslutningen av grundserien och i det uteblivna slutspelet.
Före räkenskapsårets utgång har spelare tecknat kontrakt med utländska ligor. Enligt avtal erhåller klubben då transferersättning.
Transferersättningen beräknas uppgå till 2,8 mkr vilket reserverats i bokslutet.
Föreningens framtida utveckling
Med ekonomiskt stabilitet fortsätter vi, trots ovissheten gällande starten av säsongen 20/21, att se med stor optimism på föreningens framtid.
Utvecklingsarbetet inom vår ungdoms- och juniorverksamhet kommer fortsätta enligt plan. Målsättningen med arbetet är inte bara att få
fram fler egna elitspelare utan också att ge alla pojkar och flickor som kommer i kontakt med Rögle BK en ännu bättre bas att stå på i livet efter hockeyn.
Lagbyggena både i A-laget och i våra juniorlag inför 20/21 ser mycket spännande ut och vi fortsätter känna en positiv energi i grupperna. Med
den klart yngsta truppen i SHL ser vi stor uppsida i den stommen vi byggt upp i A-laget.
Vi kommer även fortsätta lägga stora resurser på vårt hållbarhetsarbete (Grönvithållbarhet), på den fortsatta utvecklingen av vår mediaplattform samt på
planeringen av nya arenabygget. Det egna kapitalkravet ökar successivt och inför utgången av säsongen 2020/21 kommer det att krävas 8 Mkr, vilket gör
att vi även fortsättningsvis lägger budget i balans för att inte äventyra dessa licenskrav.
Flerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet (%)
Förändring eget kapital
Koncernen

Ingående balans 2019-05-0 I
Arets resultat
Utgående balans 2020-04-30

Moderföreningen
Ingående balans 2019-05-01
Arets resultat
Utgående balans 2020-04-30

2019/20
134 068
2 884
13%

Koncernen
2018/19
126 945
3 379
11%

2017/18
124 189
263
8%

Balanserat
resultat
3 378 079

Föreningen
2019/20 2018/19
114 938 110 860
I 821
3 518
12%
12%

Annat eget
kap. inkl.
årets res.
4 379 257
2 884 356

2017/18
106 126
162
8%

Totalt
Not

15

7 757 336
2 884 356

3 378 079

7 263 613

10 641 692

Balanserade
resultat

Annat eget
kap. inkl.
årets res.

Totalt

3 228 346

4 518 360
I 821 000

3 228 346

6 339 360

15

7 746 706
I 821 000
9 567 706

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 9.567.706 disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

9 567 706
Summa

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

9 567 706

