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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSÅRET 2013–2014

Säsongen 2013-2014, den säsong Örebro Hockey 
Klubb för första gången på 34 år återigen kom att till-
höra de lag som bildar Sveriges högsta ishockeyliga, 
SHL. Målsättningen för året har för föreningen varit att 
”etablera oss som en elitförening i SHL”.

Med ett mycket kort tids- och planeringsfönster satte 
föreningen under april igång med att inom alla sina 
olika områden bygga upp verksamheten till att an-
passas till kommande SHL-säsong. Det gällde allt från 
att rekrytera A-lagsspelare, anpassa arenan, utveckla 
organisationen, förstärka samarbete med företags-
partners och intressenter, m.m.

Hela organisationen stod för ett hårt och bra arbete 
under sommaren vilket gjorde att vi stod väl förbe-
redda inför premiären i SHL. Det blev en mycket 
minnesvärd premiär borta i Karlstad med ca 3000 
tillresta Örebrofans där vi för första gången på många 
år visade upp oss för Hockeysverige.

När det sedan blev dags för första hemmamatchen 
var det, inte helt oväntat, en match inför en fullsatt 
arena. För oss i föreningen är det mycket glädjande 
att vår fantastiska publik fyllde arenan till en så kallad 
fyllnadsgrad på 97%! Detta var den bästa publikök-
ningen i hela SHL.

Örebro Hockey har under året fått väldigt mycket 
uppmärksamhet av såväl media som av intressenter 
i Hockeysverige för vårt sätt att bygga och verka i 
föreningen. Vi har verkligen satt Örebro på hockey-
kartan på riktigt.

Klivet upp i SHL blev precis så stort och svårt som vi 
hade förväntat oss, inte bara på det sportsliga planet 
utan inom samtliga områden. Efter avslutad serie stod 
vi inför ytterligare en tuff kvalserie som vi med bra 

förberedelser och ett antal bra spelarförstärkningar 
klarade av på ett mycket bra sätt. Örebro Hockey 
fortsätter därmed resan i hockeyns finrum.

Vad gäller våra andra hörnstenar och områden är det 
glädjande att se utvecklingen inom vår viktiga junior-
verksamhet. Vi har på kort tid lyft Örebro Hockeys  
juniorverksamhet till att närma sig de främsta i 
Sverige. Vi är inte riktigt där ännu men ett betyg på 
framgången är J20-lagets väg fram till kvartsfinal i  
SM-serien, där man bland annat slog ut de senaste 
årens främsta juniorlag Frölunda.

Arenans utveckling har positivt bidragit till de publika 
framgångarna. Vi har alltmer fått till en arena där 
arrange manget och möjligheterna till att umgås stöttar 
devisen ”man går ner till arenan och tittar på hockey 
också”.

Vi hade som målsättning inför året att via ett antal 
aktiviteter utveckla det regionala samarbetet. Som 
exempel på detta kan nämnas en träningsmatch för 
A-laget i Lindesberg och deltagandet i ”hockeyns 
dag” där A-lagsspelarna fanns uppdelade på samtliga 
arenor i regionen och träffade främst ungdomar för att 
ge tips och idéer.

Jag vill framföra ett stort tack från styrelsen till anställd 
personal, spelare, publik, partners och alla andra som 
på ett eller annat sätt bidragit till att vi har kunnat  
etablera Örebro Hockey i SHL. Det är där vi hör 
hemma.

Ulf Gejhammar 
Ordförande
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FÖRENINGEN
STYRELSEN
Styrelsen för Örebro Hockey Klubb  
org nr 875002-4625 har under verksamhetsåret  
haft följande sammansättning:

Ulf Gejhammar   Ordförande
Jacob Strömberg  Vice ordförande
Claes Hallqvist Sekreterare
Ove Karlsson  Ledamot
Mats Karlsson  Ledamot 
Malin Engström  Ledamot
Ulf Marcusson  Ledamot
Stefan Dahlman  Ledamot
Claes Nelander  Ledamot

Pontus Gustafsson  General Manager 

VALBEREDNING
Björn Reineborg sammankallande
Nicklas Alm 
Niklas Andersson 

MÖTEN 
Föreningen har under året haft nio stycken protokoll-
förda styrelsemöten. Dessutom har styrelsen genom-
fört två strategidagar för att arbeta igenom föreningens 
långsiktiga strategi.

MEDLEMMAR 
Föreningen har under året haft ca 250 medlemmar. 

PERSONAL 
Föreningen har i sin nya organisation haft 17 anställda 
tjänstemän utöver personal i och kring laget. Vissa 
av tjänsterna har varit deltidstjänster för att anpassa 
kostnaderna.

EKONOMI 
Omsättningen för föreningen ökade till ca 90 Msek  
inklusive verksamhet i dotterbolagen Örebro Elit hockey 
AB och Örebro Arenaservice AB. Föreningen visar på 
ett resultat med ett överskott om ca 1,5 Msek. 
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Det gångna året har varit en rejäl utmaning för Örebro 
Hockey Klubb som organisation. Vi lyckades före-
gående år ta steget till SHL. Omställningen blev en 
snabb startsträcka med att dels bygga ett SHL-lag 
och dels stärka organisationen för att klara de nya 
kraven som gäller för en SHL-förening.

På den sportsliga sidan utökade vi ledarkåren med 
ytterligare en assisterande tränare och en mental 
tränare i form av Tina Thörner. Vi fick problem i ledar- 
staben då Patrik Ross (Head coach) valde att avbryta 
sitt uppdrag men lyckades snabbt få in en ersättare 
i form av Kent ”Lill-Kenta” Johansson. Med gemen-
samma krafter lyckades vi behålla vår SHL-status via 
spel i kvalserien som vi vann på ett betryggande sätt. 
Inför kommande säsong är Kenta fortfarande kvar 
som Head Coach vilket underlättar då Kenta känner 
laget. Till sin hjälp kommer han att ha Håkan Åhlund 
och Johan Thornberg som assisterande coacher. 
Som fystränare fortsätter Mattias Mattsson och ny 
målvaktstränare blir Kristoffer Eriksson. Dessa herrar 
är i skrivande stund sysselsatta med att lägga en 
plan för kommande säsong. Ytterligare resurser kan 
komma att tillföras teamet men det återstår att se.

I vår ambition och tydliga målsättning att utveckla 
juniorsidan har vi tillfört nya resurser i form av en 
halvtidstjänst för U16  och en fystränare/massör, 
Magnus Jutman. Heltidsanställda tränare för J18 och 
J20, Jens Gustafsson och Martin Filander. Jens har 
även haft ansvaret för NIU och Martin har innehaft 
titeln Ass GM och även varit junioransvarig. Båda har 
ingått i föreningens sportgrupp tillsammans med Lars 
”Mozart” Andersson, Pontus Gustafsson och Kenta 
Johansson (Patrik Ross).

ORGANISATIONEN
På den administrativa sidan har vi förstärkt orga- 
nisationen betydligt i form av en ny säljare, Maria  
Andreasson och en ny Kampanj- och Eventsäljare 
Fredrik Svensson. Fredrik har inledningsvis i sitt arbe-
te vikarierat för mammalediga Emelie Wiklander i form 
av eventansvarig. Vi har fått en ny arenachef i form av 
Bo ” Boman” Andersson med uppdrag att utveckla 
vår arena i samarbete med Örebroporten och Örebro 
Kommun. ”Boman” är dessutom VD för våra dotter-
bolag Örebro Elithockey AB och Örebro Arenaservice 
AB. Filip Nyängen är ny kommunikationsansvarig 
och den som förser hemsidan med senaste nytt om 
Örebro Hockey och kontakt gentemot extern media. 
På HR sidan har vi under året förstärkt med Tekla 
Brunetto som ansvarar för samtliga personalfrågor 
och personaladministration. Tekla är också den som 
håller koll på våra processer i organisationen och 
säkerställer att tidsplaner hålls. 

Vi har under våren reviderat samtliga i personalens 
befattningsbeskrivningar och känner nu att vi börjar 
nå målet med att ha en tydlig organisation med tydligt 
utfördelade ansvarsområden och affärsplaner/verk-
samhetsplaner för alla våra olika avdelningar.

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot komman-
de säsong och vill tacka alla i organisationen för ett 
mycket väl utfört arbete.

Pontus Gustafsson
General Manager
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SPORTEN
Med ett färskt SHL-kontrakt i handen så startade 
tränartrion Patrik Ross, Håkan Åhlund och Roland 
Sätterman arbetet med att bygga laget som skulle 
försvara Örebros färger i högsta serien för första 
gången på 34 år. Truppen och tränarna samlades i 
maj och förberedde sig med fysträning under som-
maren tillsammans med fystränare Mattias Mattsson. 
Vi gick på is i slutet av juli och åkte bland annat på 
ett läger till Schweiziska Sursee där vi mötte bra mot-
stånd och gruppen kom närmare varandra. 

Säsongen startade på allra bästa sätt när vi möttes av 
en fantastisk inramning i Karlstad då 3000 Örebroare 
stöttade oss på läktaren. Killarna kände att det var på 
allvar och vi kunde gå ut och spela precis så som vi 
ville och vi vann matchen på straffar. De 14 matcherna 
som följde spelade vi bra och efter 15 omgångar låg 
vi på en fjärdeplats i serien. 

Efter den första delen av serien började det gå troll 
i maskineriet och vi vann inga matcher på tolv om-
gångar. Efter förlusten borta mot AIK, 1-7, i omgång 
23 valde huvudtränare Patrik Ross att självmant avgå. 
Detta innebar att laget fick åka upp till Örnsköldsvik 
utan huvudtränare då Åhlund och Sätterman fick hålla 
i trådarna. Resan slutade med seger borta mot Modo. 

Kent ”Lill-Kenta” Johansson blev ny huvudtränare 
med start mot sin gamla klubb, HV71, den 27 novem-
ber. Vi förlorade i sudden men det lugn som ”Kenta” 
tillförde var precis vad gruppen behövde. I december 
gjorde vi en del spelarförändringar och laget började 
producera poäng igen fram till OS-uppehållet.

Under OS i februari åker laget till Schweiz igen. 
Trä nings lägret i Zuchwil innehöll två matcher mot 
Schweiziska lag. Innan resan hade vi gjort klart med 

Brian Willsie, Brett Sterling, Ville Vitaluoma samt Jere 
Sallinen. Med dessa killar i laget märkte vi direkt att vi 
höjde oss en nivå. Vi fick spela med en helfinsk kedja 
i några byten innan Marko Antilla gick sönder. När 
vi kom hem från lägret så hade vi sju omgångar att 
spela in oss inför kommande kvalserie. Vi fick till vårt 
spel och vi kände oss väl förberedda.

Starten i kvalserien var tuffast möjliga då vi mötte ett 
Rögle BK som var inne i en bra period. Vi vann den 
tuffa bortamatchen med uddamålet och det kändes 
otroligt viktigt. Det var tur att vi fick en tuff match direkt 
för då förstod alla att detta var på allvar. Vi spelade 
bra genom serien och i omgång åtta, borta mot 
Djurgården, står det klart att vi säkrat SHL-kontraktet 
för kommande år. En lättnad och glädje infann sig och 
killarna i laget andades ut.

När säsongen var över så summerade vi det hela 
med att målet om en plats i SHL inför kommande 
säsong var nått. Vi klarade vår målsättning. 

Nu jobbar vi vidare och höjer självklart ribban inför 
nästa säsong och det känns bra med nyförvärv och 
förändringar i ledarstaben.

Vi vill tacka laget och organisationen runt laget och 
framförallt rikta vårt största och mest ödmjuka tack 
till vår publik. Det stöd vi känt under hela säsongen 
har varit enormt och otroligt viktigt för laget. Väl mött 
säsongen 2014/15.

Håkan Åhlund
Assisterande tränare Örebro Hockey
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JUNIORER
Med tanke på att vi tog steget upp med vårt J20 till 
Superelit stod vi inför en härlig utmaning likt A-laget att 
få möjlighet att spela mot de bästa lagen i Sverige på 
J20-nivå. Vi hade en tydlig plan för hur nyrekryteringen 
skulle gå till med spelare till vårt J20-lag. Att titta på 
spelare som var från vårt län och nu spelade i andra 
elitföreningar. Vi lyckades mycket bra där och spelare 
som Anton Brehmer, Filip Bergmark, Gustav Back-
ström, Niklas Eklöf och Felix Scharnke m.fl. valde att 
komma hem till Örebro.

Nytt för säsongen var att vi tog över driften av U16- 
elitlaget från ÖHK Ungdom och flyttade deras verk-
samhet till Behrn Arena. Detta för att minska avstån-
det till vår övriga elitverksamhet. Detta har fallit mycket 
väl ut, där fler spelare från U16-laget har spelat i J18- 
laget än tidigare säsonger.

På J18-laget tillsatte vi en tränare på 100 % från 
tidigare 50 %.

Våra juniorlag började sin säsong 22 april med bar-
marksträningen. 29 juli var det ispremiär. Sportsligt 
var målet att etablera oss i J20 superelit och med J18 
var målet att vara med och slåss om en plats i J18-
Allsvenskan efter jul. I J20 lyckades vi genom en stark 
avslutning att säkra en plats i slutspelet och därmed 
undvika kval nedåt. I slutspelet lyckades vi ta oss förbi 
första slut spels rundan(åttondelsfinal) genom att slå 
ut favoriter na Frölunda i tre mycket tuffa och jämna 
matcher. I kvartsfinalen blev HV 71 en lite för svår nöt 
att knäcka, ett HV som sedermera vann SM-guldet. 
Men mest glädjande är att flera av våra J20-spelare 
har fått prova på A-lagsspel. Vilket är huvudmålet 
med vår juniorverksamhet, att fostra egna spelare till 
vårt A-lag.

När det gäller vårt J18-lag så var vi med in i slutet och 
slogs om en plats i J18-Allsvenskan, men snubblade 
på målsnöret och missade med ynka 2 poäng. Men 
även här är vi nöjda, då det har varit 12 spelare från 
vårt U16-lag som har varit med och spelat i J18. Förra 
säsongen var samma siffra en spelare! Flytten av vårt 
U16 lag har visat sig tydligt i intaget till vårt hockey-
gymnasium till kommande säsong. Av 14 spelare som  
är antagna kommer 8 från vårt egna U16-lag. En 
mycket bra siffra för ett litet län som Örebro faktiskt är 
i Hockeysverige. Förra säsongen var det bra 5 spelare 
från vårt egna U16-lag.

Under hela säsongen har det varit ett stort intresse  
för att komma till vårt hockeygymnasium inför nästa 
säsong. Och vi har spelare som håller en mycket 
högre nivå som söker sig till Örebro än tidigare år.  
Och fram för allt väljer våra egna talanger att stanna 
kvar i klubben, istället för att flytta till andra elitklubbar 
som har varit fallet tidigare.

Så framtiden ser mycket spännande ut och vi ser på 
den med tillförsikt. Och vi hoppas att lyfta vår junior-
verksamhet ytterligare ett par kliv.

Jens Gustafsson
Junior och Hockeygymnasieansvarig
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Som en av de viktiga delstrategierna i utvecklingen 
av Örebro Hockey Klubb är att aktivt bidra till att 
utveckla såväl kompetensen, nätverket och intresset 
för Örebro Hockey och ishockeyn i allmänhet i hela 
vår region.
 
Under året har Örebro Hockey därför till viss del i  
samarbete med Örebro Läns Ishockeyförbund 
genom  fört ett antal aktiviteter för att möta upp mål-
sättningen att utveckla det regionala samarbetet.
 
Redan på försäsongen valde vi att lägga en av våra 
träningsmatcher i Lindesberg för att på så sätt visa 
upp A-laget utanför Örebro.
 
Senare under säsongen har vi genomfört tre stycken 
så kallade ”clinics” där Örebro Hockey med sin spets-
kompetens har delat med sig till distriktets alla klubbar 
i områden som:

• Upplägg och genomförande av fysträning med  
Mattias Mattsson.

• Genomgång av organisation och träning av  
ungdomssidan med Jens Gustafsson. 

• Genomgång av juniorverksamheten, träning  
och organisation av Martin Filander.

 
Alla dessa blev välbesökta arrangemang med ca 35 
deltagare per tillfälle.
 
Ytterligare exempel på aktiviteter var att Örebros 
A-lags spelare deltog i den så kallade Hockeyns dag 
i februari. Under den dagen genomförde distriktets 

samtliga klubbar en marknadsdag för hockeyn i länet 
och fick besök av spelare från Örebro Hockey.
 
Vi ser nu att samarbetet mellan Örebro Hockey   och 
övriga klubbar i distriktet alltmer börjar bli en naturlig 
del i verksamheterna. Det återstår en hel del arbete 
innan vi kan se frukten av detta samarbete fullt ut, 
men vi har under detta år tagit ett rejält kliv framåt i 
samarbetet.

DEN ”REGIONALA”  
UTVECKLINGEN 
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Örebro Arenaservice AB driver idag kiosk-, restaurant- 
och pubverksamhet i Behrn Arena. I och med avan ce - 
manget till SHL blev det ännu viktigare att få till ser ve- 
rings ställen i arenan för att kunna serva våra besökare 
på ett bättre sätt. För driften av detta har vi idag avtal 
med en extern part som helt ansvarar för det opera tiva 
arbetet och har också ansvaret för personal planering- 
en. 

Inför och under den gångna säsongen har det utförts 
en hel del åtgärder för att utveckla och utöka de för-
säljningsställen som finns. Det som tidigare var café är 
idag ombyggt till pub och restau rang. O´learys corner 

ÖREBRO ARENASERVICE AB
har fått en påbyggnad i två plan. Vintergatan gjordes 
om till restaurang för att få en mer ombonad miljö att 
äta i och skapa ett större utrymme i Röda Rummet 
för våra pubgäster. Vi serverar också maten i samtliga 
loger inkluderat Diamond Lounge för våra största 
partners. 

Styrelse under året:
Ulf Gejhammar  Ordförande
Mikael Carlsson  Ledamot
Pontus Gustafsson Ledamot
Bo Andersson Suppleant, VD

Örebro Elithockey AB hyr idag samtliga loger och  
övriga kommer siella ytor i Behrn Arena av Örebro-
porten Fastigheter AB. 16 loger hyrs idag ut till 
partners på 2-årsavtal. Samtliga har varit uthyrda 
under året och för närvarande är det stor efterfrågan 
för att hyra en loge. Vi har även 2 matchloger som vi 
hyr ut per match och dessa har varit uthyrda samtliga 
matcher.

Styrelse under året:
Ulf Gejhammar Ordförande
Pontus Gustafsson Ledamot
Bo Andersson Suppleant, VD

ÖREBRO ELITHOCKEY AB
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Till föreningsstämmans förfogande  
står följande medel:

Balanserade vinstmedel 556 185
Årets resultat 1 384 187 
 1 940 372

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten 
disponeras så att i ny räkning överförs 1 940 372 
 1 940 372

RESULTATRÄKNING

FÖRSLAG TILL DISPOSITION 
AV RESULTATET

 Not 2013.05.01 2012.05.01
   – 2014.04.30 – 2013.04.30
    
Nettoomsättning  70 286 150 31 363 196
Offentlighetsrättsliga bidrag  3 504 957 2 314 090
Medlemsavgifter  139 100 17 300
Övriga rörelseintäkter  554 517 716 846
  74 484 724 34 411 432

Rörelsens kostnader
Föreningskostnader  -16 769 181 -9 919 062
Övriga externa kostnader  -7 406 779 -2 465 654
Personalkostnader 2 -48 694 596 -21 476 098
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -190 723 -59 276
Summa rörelsens kostnader  -73 061 279 -33 920 090

Rörelseresultat  1 423 445 491 342

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  40 745 6 346
Räntekostnader och liknande resultatposter  -80 003 -3 082
Summa resultat från finansiella poster  -39 258 3 264

Resultat efter finansiella poster  1 384 187 494 606

Årets vinst  1 384 187 494 606
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 Not  2014.04.30 2013.04.30
    
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 816 329 171 729

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 50 000 50 000
Andelar i intresseföretag 5 100 000 10 000
Andra långfristiga fordringar 6 5 207 466 0
  5 357 466 60 000
Summa anläggningstillgångar  6 173 795 231 729

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Ishockeymaterial  401 400 342 713

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  1 291 838 3 505 140
Fordringar hos koncernföretag  1 836 400 1 322 514
Övriga kortfristiga fordringar  2 208 526 42 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 734 032 18 389
  6 070 796 4 888 543

Kassa och bank  124 077 770 994
Summa omsättningstillgångar  6 596 273 6 002 250
Summa tillgångar  12 770 068 6 233 979

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  556 185 61 579
Årets resultat  1 384 187 494 606
  1 940 372 556 185
Summa eget kapital  1 940 372 556 185
Avsättningar
Övriga avsättningar 8 4 996 736 0
Summa avsättningar  4 996 736 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  673 755 730 590
Övriga kortfristiga skulder  1 220 877 1 264 774
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 773 309 3 682 430
Summa kortfristiga skulder  5 832 960 5 677 794
Summa eget kapital och skulder  12 770 068 6 233 979

Ställda säkerheter 9 4 996 736 898 283
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

BALANSRÄKNING
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NOTER

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2-reglerna).

Bolaget är ett moderbolag till Örebro Elithockey AB, 
556914-3513, men med hänvisning till undantags-
reglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3 § upprättas 
ingen koncernredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd 
genomförts, t ex terminssäkring, används termins-
kursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas 
enligt transaktionsdagens avistakurs.

Vinster och förluster på fordringar och skulder av 
rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelse-
intäkter alternativt övriga rörelsekostnader.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produk-
ter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för rabatter men 
inklusive moms.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar 
görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. 
När en materiell anläggningstillgångs avskrivnings-
bara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. 
Följande avskrivningstider tillämpas:
  Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5 

Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen 
ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången 
ner till detta lägre värde om det kan antas att värde-
nedgången är bestående.

Andelar i dotterföretag
När företaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% 
av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta 
företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för even-

tuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag 
räknas endast erhållen utdelning av vinstmedel som 
intjänats efter förvärvet.

Andra finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt 
innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en 
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre 
värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner 
till detta lägre värde om det kan antas att värdened-
gången är bestående.

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns 
rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och 
att företaget kommer att uppfylla alla därmed sam-
manhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig 
till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda 
intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kost-
nader uppkommer som det statliga stödet är avsett 
att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av 
materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens 
redovisade värde.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (ope-
rationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först in-först 
ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
det verkliga värdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, 
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas 
till det belopp som efter individuell prövning beräknas 
bli betalt.

NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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NOT 2
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER  
INKL PENSIONSKOSTNADER
 2013.05.01 2012.05.01
 – 2014.04.30 –2013.04.30

Medelantalet anställda
Kvinnor 4 2
Män 38 30
Totalt 42 32

Löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 31 083 504 15 754 443
Sociala kostnader 9 093 573 4 291 710
Pensionskostnader 6 396 556 133 490
Totalt 43 179 851 20 179 643

NOT 3
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

 2014.04.30 2013.04.30

Ingående anskaffningsvärden 341 007 264 507
– Inköp 835 323 76 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 176 330 341 007

Ingående avskrivningar -169 278 -110 002
-Avskrivningar -190 723 -59 276
Utgående ackumulerade avskrivningar -360 001 -169 278
Utgående restvärde enligt plan 816 329 171 729
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NOT 6
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

 2014.04.30 2013.04.30

Tillkommande fordringar 5 207 466 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 5 207 466 0
Utgående redovisat värde 5 207 466 0

Av den långsiktiga fordran avser 4 996 736 kr tecknad kapitalförsäkring för tryggandet av pensionsutfästelse. 
Pensionsutfästelsen redovisas (portföljvärdet) som avsättning samt värderas till det lägsta värdet av anskaffnings-
värdet och marknadsvärdet per balansdagen.

NOT 5
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Namn Org nr Säte Kapitalandel (%) Rösträttsandel (%)

Svenska Hockeyligan AB 556220-9519 Stockholm 8,33 8,33
 
Namn Antal andelar Bokfört värde Bokfört värde
  2014-04-30 2013-04-30

Svenska Hockeyligan AB 83 100 000 10 000
  100 000 10 000

NOT 4
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Namn Org nr Säte Kapitalandel (%) Rösträttsandel (%)

Örebro Elithockey AB 556914-3513 Örebro 100,00 100,00
 
Namn Antal andelar Bokfört värde Bokfört värde
  2014-04-30 2013-04-30

Örebro Elithockey AB 1 000 50 000 50 000  
  50 000 50 000
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NOT 7
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

 Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 61 579 494 606 556 185
Balanseras i ny räkning 494 606 -494 606 0
Årets resultat 0 1 384 187 1 384 187
Belopp vid årets utgång 556 185 1 384 187 1 940 372

NOT 8
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

 2014.04.30 2013.04.30

Övriga poster 4 996 736 0
Summa 4 996 736 0

Övriga avsättningar avser avsättning för pensionsåtaganden till spelare och redovisas till det bokförda  
värdet av inbetalda kapitalförsäkringar per balansdagen

NOT 9
STÄLLDA SÄKERHETER

 2014.04.30 2013.04.30

För egna avsättningar och skulder
Avseende avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser
Kapitalförsäkring 4 996 736 898 283
Summa ställda säkerheter 4 996 736 898 283



18

Örebro 2014-05-20

Ulf Gejhammar Jacob Strömberg
Ordförande Vice Ordförande

Claes E Hallqvist Pontus Gustafsson
Sekreterare General Manager

Malin Engström Ove Karlsson
 

Mats Karlsson Ulf Marcusson
 

Claes Nelander Stefan Dahlman
 

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-05-26

Michael Hertin
Auktoriserad Revisor

Björn Reineborg
Föreningsvald revisor





örebro Hockey, Orvar Bergmarks Plats 5, 702 23 Örebro
Tel: 019 13 00 30   mail: info@orebrohockey.se   

orebrohockey.se


