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Verksamhetsberättelse 
säsongen 2012/2013

sPorten
- en av klubbens bästa säsonger
genom tider na

A-laget
Vi kan glädjande nog konstatera att säsongen 2012/2013 är en 
av de tre bästa säsongerna i klubbens historia. 
Vi har som förening tagit medalj i alla de tre tävlingsformerna vi 
har spelat: 
•  Guld i European Trophy 
•  Silver i SM-Slutspelet
•  Brons i Elitserien 

Resan startade med utvärderingen efter säsongen 2011/2012 
där vi fokuserade på att utveckla vårt A-lag med Bredd Skick-
lighet Tyngd och Ledarskap.

Vi la fokus på att utveckla ledarteamets ledarskap än mer, att 
bygga ett mer individuellt utvecklingsarbete. Vi adderade en ny 
resurs i Petter Pettersson som fystränare för att förstärka lagets 
fysiska utveckling och därigenom stärka förberedelserna inför 
säsongen.

Vi beslutade också att lägga mer resurser på att förbättra la-
gets förutsättningar för att optimera sin prestation, det skedde 
bland annat genom att chartra flyg till vissa bortamatcher.

Inför säsongen valde vi att uttalat i gruppen ta sikte på SM-
guldet. Vi etablerade B.S.T.L. i gruppen, Bucklan Ska Till Lu-
leå. Allt för att bygga en grund för en stärkt vinnarmentalitet och 
tydligare målsättning.

Vi kunde redan i gruppspelet i European Trophy se glädjan-
de resultat. När vi summerar turneringen ser vi att vi vann tio av 
elva matcher och den enda match vi förlorade var betydelselös. 
Vi kunde efter en prestigefull final mot Färjestad BK som för-
sta svenska lag vinna turneringen och därmed ta hem den för-
sta bucklan till Luleå. Ett resultat som med eftertryck visade att 
vi kunde mäta oss med de bästa i Europa.

Elitserien blev en stor framgång för oss där vi slutade på en 
hedrande tredjeplats där vi för andra året i rad presterade över 
100 poäng.

Under säsongen gjorde vi några förändringar i A-lagstruppen. 
Vi såg Kim Hirschovits och Robin Jacobsson lämna och ge ut-
rymme för två unga spelare i Peter Cehlarik och Dean Kukan. 
Två talanger som därmed fick utrymme att vara med och tävla 
för att på lång sikt utvecklas, vilket nu kunde ske genom att de 
kunde ges mer speltid. En utmaning som vi kan konstatera föll 
väl ut, då de visade sig vara mogna uppgiften.

SM-slutspelet som följde blev slutligen en framgång där vi på 
ett övertygande sätt besegrade Frölunda Indians och - mes-
ta mästarna i modern tid - Färjestad BK. Semifinalspelet impo-

nerade extra starkt då vi kunde slå ut Färjestad med klara 4-1 
trots att de hade hemmaplansfördel och ett starkt lag. 
Finalen blev ett Norrlandsderby som fick en fantastisk inram-
ning där hela Norrbotten slöt upp kring vår devis B.S.T.L., med 
röda flaggor och tifon på allmän plats. Tyvärr kan vi väl konsta-
tera att vi inte lyckades lika bra på isen. Vi lyckades själva inte 
komma upp i samma energi och beslutsamma spel som i semi-
finalen och föll därmed mot säsongens bästa lag som inte bara 
vann Elitserien utan även SM-guldet. Målsättningen ligger dock 
kvar till kommande säsong. B.S.T.L. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att A-laget gör en ka-
nonsäsong, där vi vill tacka alla spelare, alla ledare och alla i 
och kring klubben som engagerat bidragit till denna framgång.
Vi har tillsammans, med eftertryck, visat att Luleå Hockey kan 
utmana de bästa i både Sverige och Europa. 

Dam-/junior-/ungdomslag
Luleå Hockeys nysatsning på ungdoms- och juniorsidan är helt 
klart på rätt väg med utvecklingen av verksamheten. Med öka-
de personella och ekonomiska resurser jobbar vi väldigt hårt 
mot att nå toppklass med vår ungdoms- och juniorverksamhet.
Huvudmålet med ungdomsverksamheten är att fostra egna 
spelare till vårt A-lag varje säsong. Andra viktiga mål med ung-
domsverksamheten är att ge våra spelare en god fostran, en 
bra miljö att vistas i samt att skapa ett livslångt intresse för is-
hockeyn. Dessutom ska det vara väldigt roligt att spela hock-
ey hos oss!

Under den gångna säsongen har föreningens ungdoms-
lag ökat träningsvolymen med 60% jämfört med säsongen inn-
an. För att kunna konkurrera i dagens snabba och moderna is-
hockey är vi övertygade om att det krävs en hög träningsvolym 
för att kunna utvecklas till en elitspelare. Den största delen av 
ökningen beror på att alla seriespelande lag nu även fystränar 
utanför isen. Fysträningen är naturligtvis anpassad efter ungdo-

Linus Persson slog nytt klubbrekord med åtta mål i SM-slutspelet
Foto: Fredrik Sundvall, Pic-Agency Sweden
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marnas ålder och mognadsgrad. Idag följer alla lag i föreningen 
Svenska Ishockeyförbundets uppsatta riktlinjer för träningsvo-
lym i respektive ålderskull. 

Samtidigt som vi naturligtvis vill se snabba resultat och vin-
na alla matcher är det viktigt att ha tålamod och inse att ett så-
dant här utvecklingsarbete med många förändringar i verksam-
heten tar tid. Det är först om 5-6 år vi verkligen kan se hur väl vi 
har lyckats med arbetet på ungdomssidan. Målsättningen med 
juniorverksamheten är dock redan nu att utveckla spelare som 
kan ta klivet upp i Elitserien. I våra elitlag J16, J18 och J20 har 
vi idag väldigt kunniga och ambitiösa ledarteam som vi är säkra 
på kan hjälpa killarna att utvecklas till framtida elitspelare.
 

Noterbart:
• Ungdomspolicyn finns nu i en tryckt version och även på 

hemsidan. Den har fått ett väldigt bra mottagande både inom 
föreningen och externt. Alla lag i föreningen jobbar nu ef-
ter de regler och riktlinjer som finns i policyn vilket är ett stöd 
och en trygghet för både spelare, ledare och föräldrar. Dam-
laget hade förhoppningar om att nå bättre sportsliga resul-
tat den här säsongen och målmässigt har man också närmat 
sig de andra lagen, men man slutade tyvärr ändå sist i Divi-
sion 1. 

• J16 har gjort en strålande säsong och slutade på en 7:e 
plats i SM-slutspelet. Från laget kommer hela 11 egna spela-
re att flyttas upp till nästa års J18! Sjundeplatsen i SM är det 
bästa resultatet på 21 år i föreningen (då spelare födda 1976 
tog silver i SM).  

• J18-laget missade tyvärr SM-slutspelet med 1 måls marginal 
i den sista grundseriematchen. 

• J20 gjorde en stark avslutning på säsongen och vann även 
i första slutspelsrundan mot Timrå. I kvartsfinalen blev det 
dock förlust mot Färjestad efter två jämna matcher.

• Många J20-spelare har varit uppe och tränat med A-laget 
och en handfull har även fått spela matcher. Som mest trä-
nade 8 juniorer samtidigt med A-laget!

• Juniorerna Dean Kukan (född -93) och Peter Cehlarik (B-juni-
or, född -95) har under säsongen etablerat sig som elitserie-
spelare vilket vi naturligtvis är glada och stolta över.

• Ishockeyns Dag (för dem yngsta), Sommarhockeyskola, 
Höstlovscamp och Sportlovscamp genomfördes traditions-
enligt och intresset samt deltagarantalet till dessa eventen är 
glädjande stort.

marknaD 
- fortsatt stabil utveckling

Marknad har haft en stabil utveckling under säsongen 
2012/2013 och vi har idag cirka 1250 aktiva kunder. Under 
hösten fanns en viss oro över utvecklingen på marknaden, men 
den oron släppte efter nyår.

Vi känner starkt att den positiva utvecklingen går mot att 
företag gör större event och marknadsaktiviteter för sina kunder 
och medarbetare i samband med våra matcher.

Under säsongen 2012/2013 var Luleå Hockey ett av få lag 
i Elitserien som ökade sitt publiksnitt jämfört med föregående 
säsong.

Loger & Lounger
Vår målsättning med att alla loger skall vara uthyrda nåddes 
detta år och detta gör att vi har börjat arbetet med att utveck-
la våra övriga utrymmen för kommersiellt bruk i arenan för att 
möta våra kunders kommande behov.

exponering
Luleå Hockey ligger fortsatt i framkant när det gäller digital ex-
ponering och till detta år utökade vi med ett digitalt andraband. 
Samtidigt som den nya mediakuben fortsatt är en stark pro-
dukt.

event
Under denna säsong har vi haft en del stora shower och event i
arenan. Antalet konserter har varit lite färre än förväntat. Några
exempel på event och shower under 2012/2013:
• Tomas Ledin, tre konserter
• Ljust & Fräscht med Fredrik Lindström och Henrik Schyffert
• LKAB-dagen
• KidzDay
• Loppmarknad
• Minimässor

Några nya koncept skapades under säsongen. Bland annat La-
dies Only, som blev en succé bland våra kvinnliga besökare. Vi 
arbetar hårt med att utöka våra event till kommande säsong.
Arbetet med Arena-TV har fortsatt under denna säsong. Där vi 
till den här säsongen kunnat ha en videokamera nere på isen 
för att filma intro och lineup till vår mediakub. Till nästa säsong 
planerar vi en egen TV-studio i arenan, med expert och gäster – 
en vidareutveckling av Fans Corner – som kommer höja publik-
upplevelsen inför och under matcherna.

SäSongSkort & BiLjetter
Publiksnittet har ökat en aning jämfört med föregående säsong. 
Försäljningen av lösbiljetter har varit tillfredsställande. Antal före-
tagskort har varit ungefär samma som tidigare medan vi tappar 
en aning på privata säsongskort.

Noterbart:
Ökat publiksnittet
Alla loger uthyrda (kö för 2013/2014)
Mera event i samband med match hos företagen

 arenan
- fortsatt fokus på energief fektivisering

Tre år har gått sedan Luleå Hockey tog över uppdraget från 
Luleå Kommun att driva och sköta arenaanläggningen. Det är 
ett komplext och ansvarsfullt uppdrag med stora utrymmen och 
avancerad teknik att förvalta och underhålla. Vi har haft en bra 
kontinuitet på personalsidan som har medfört att kännedomen 
om anläggningen är bra. I och med att anläggningen är relativt 
ny har behoven av större underhållsåtgärder ännu inte blivit 
aktuella. Vi har dock under resans gång jobbat med mindre och 
regelbundna underhållsinsatser för att upprätthålla en fräsch 
och trivsam arena.

Vi har haft ett fokus från första början att driva arenan på ett 
energieffektivt sätt och det är också något som vi självklart 
fortfarande lägger stor vikt vid. Vi har en bra dialog och ett bra 
samarbete med företrädare på kommunens tekniska förvaltning 
och fritidsförvaltning, där vi tillsammans verkar för att hitta 
lösningar på de problem som uppstår.

Vi har dock fortfarande problem med kylanläggningen till 
ispisten som under vissa perioder under säsongen medför 
störningar. Problemet är under utredning och åtgärder kommer 
att vidtas för att få bukt med denna olägenhet.

Vi har investerat i två nya isbanemaskiner som innebär 
modern och miljövänlig skötsel av isbanorna samt även ett nytt 

fräscht eventgolv som ger oss fina möjligheter att genomföra 
dansgalor och konserter som omväxling till alla träningar och 
matcher som sker på isen under vintersäsongen.

Ett flertal musikkonserter har ägt rum under året där bl. a 
Tomas Ledin var en mycket uppskattad artist. Vidare har också 
ett antal populära mässor och prylmarknader genomförts under 
verksamhetsåret.

Personalen är tolv till antalet och förutom driftchefen består 
dessa av fem personer på städ och lokalvård samt sex perso-
ner som jobbar med underhåll, reparationer och isvård. Perso-
nalen är en bra mix av kvinnor och män där en tredjedel utgörs 
av kvinnor.

restaurangen 
- ökad försäljning för både lunch och 
matcher/event

Restaurangen har under verksamhetsåret haft en stark och 
positiv utveckling. Försäljningsmässigt så har både lunch och 
match/kvällseventen gett volymökningar.

Restaurangen erbjuder i dagsläget nedanstående faciliteter:
• Huvudrestaurangen tillika lunchrestaurangen
• Sports Bar för upp till 150 matgäster
• Ricoh Bar för upp till 130 matgäster
• Sundbergs Lounge med plats för upp till 90 matgäster
• Handelsbanken Bistro, vår pärla, för upp till 30 matgäster
• Till detta tillkommer ytterligare tre barer

Året har präglats av organisationsgenomgång samt installation 
av administrativa system såsom lager- och personalsystem. 
Dessa åtgärder har gett ett positivt utfall i lönsamheten på res-
taurangen.

Efter säsongsavslut står restaurangen inför en förnyelse med 
införande av ett nytt kassa- och kortterminalsystem som skall 
ge bättre förutsättningar till att ge en snabb och bra service åt 
våra gäster.
 

ekonomi 
- stärkt egen kassa ger trygghet

Luleå Hockey har haft ett bra ekonomisk utfall under den gång-
na säsongen. Rörelseresultatet hamnar på 1,7 miljoner kro-
nor i föreningen och totalt 4,9 miljoner kronor i koncernen. Det-
ta medför att Luleå Hockey har ett eget kapital på 18,7 miljoner 
kronor i koncernen där målsättningen varit att nå ett eget kapi-

tal på 20 miljoner kronor till verksamhetsåret 2013/2014. Med 
ett starkt eget kapital så blir vi en aktad och stark aktör på 
marknaden och ger oss trygghet i vår planering av verksamhe-
ten vilket är en nödvändighet för ett fortsatt framgångsrikt arbe-
te. Under verksamhetsåret har ekonomiavdelningen förstärkts 
med en ekonomichef där målet är att fortsätta arbetet med in-
täkts- och kostnadskontroll, parallellt med att vi förstärker våra 
arbetsverktyg i form av IT-stöd.

framtiDa utveckLing 
- snabbrörlig marknad förutsätter att 
vi vässar oss

Ett fortsatt arbete kring våra affärsprocesser är en nödvändighet 
för att möta de krav som kommer från marknaden. Beteenden 
förändras i en snabbare takt och här måste vi vara med. Ett 
fortsatt byggande kring vårt redan idag starka varumärke Luleå 
Hockey fortsätter där allt vi gör blir applicerbart till varumärket

I samarbete med Svenska Hockeyligan pågår ett projekt 
under namnet ”Bättre än hemma”. Projektet bygger på att vi 
tillför arenan mer möjligheter för vår publik att ta del av informa-
tion kring matcher samt att vi får en ännu större möjlighet att 
kunna kommunicera med vår publik och samarbetspartners. 
Detta kommer att genomföras stegvis med start till kommande 
säsong.

organisation 
- engagerade medspelare utvecklar oss!

De förändringar som gjorts de senaste åren är mer eller mindre 
på plats, allt från bolagsformer till organisationer inom bolagen. 
En tydlig ansvarsfördelning mellan respektive enhet har fast-
ställts och genomförts.

Organisationsutvecklingen är en ständig process som pågår 
allt från att vår kärnverksamhet Sporten har den organisation 
som krävs för att vara ett topp-4 lag i Sverige till att vi hanterar 
övriga verksamheter på ett professionellt sätt.

Till sist vill Luleå Hockeys ledning tacka alla medarbetare, 
partners och supporters som direkt och indirekt bidrar till att vi 
som klubb kan utmana de bästa i Sverige och Europa.
TACK!

Luleå maj 2013
Verkställande ledningen
Luleå Hockey 
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förvaLtningsberätteLse
information om verksamheten

Koncernen omfattar den ideella föreningen Luleå Hockey Förening med det helägda dotterbolaget Luleå Hockey 

Försäljnings AB samt dess helägda dotterbolag Luleå Hockey Drift AB, Luleå Hockey Restaurang AB och Luleå 

Hockey Utveckling AB.

Föreningen har som ändamål att bedriva ishockey i enlighet med föreningens stadgar.

Under verksamhetsåret 2012/2013 har föreningens verksamhet bedrivits med följande lag:

·   Representationslaget i den högsta serien (Elitserien) samt European Trophy

·  Två juniorlag, J18 och J20

·  Ett damlag i div 1

·  10 ungdomslag (U10 - U16)

·  Tre Kronors Hockeyskola (U9 och yngre)

·  Sommarhockeyskola vecka 30, cirka 100 barn

·   Höstlovscamp och Sportlovscamp, cirka 80 barn per camp

Vad gäller lagens sportsliga resultat samt föreningens verksamhet i övrigt hänvisas till verkställande ledningens 

verksamhetsberättelse.

Föreningens medlemsantal har under året uppgått till  1794 st (1969 st) medlemmar.

styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av sju ledamöter och har under året haft 8 protokollförda sammanträ-

den. Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma 2012-06-07 haft följande sammansättning:

Curt Johansson ordförande

Thomas Stenvall vice ordförande

Annika Högström ledamot

Anders Olofsson ledamot

Håkan Karlsson ledamot

Ronny Nilsson ledamot

Per Selberg ledamot

ägarförhållanden
Luleå Hockey Förening består av fysiska personer som har upptagits som medlemmar. Luleå Hockey Förening är 

medlem i Svenska Ishockeyförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.

Luleå Hockey Förening äger samtliga aktier i nedanstående företag:

·   Luleå Hockey Försäljnings AB, organisationsnummer 556227-1923

·   Luleå Hockey Försäljnings AB äger i sin tur samtliga aktier i nedanstående företag:

·   Luleå Hockey Restaurang AB, organisationsnummer 556701-9087

·   Luleå Hockey Drift AB, organisationsnummer 556801-0416

·  Luleå Hockey Utveckling AB, 556805-8811

Luleå Hockey Förening är därutöver delägare i Svenska Hockeyligan AB och Hockey Invest Europé AB (HIE  AB).
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elitlicens
Föreningen uppfyller per den 30 april 2013 villkoren för elitlicens, i enlighet med punkterna 3.1.1 - 3.1.5 i reglemen-

tet för elitseriens liganämnd, utfärdat av Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Hockeyligan AB.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

 

Likviditet, omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.   

   

Soliditet, eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslut-

ningen.    
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

översikt koncernen
Investeringar under verksamhetsåret har varit i en ombyggnation av Office IT-lounge samt ett event- och täckgolv  

till Arenan.

 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Koncernen      

Nettoomsättning, tkr 141 575 125 869 126 587 90 079 83 124 

Resultat efter finansiella poster, tkr 4 431 6 456 7 538 604 -988 

Balansomslutning, tkr 51 138 41 792 34 966 30 937 25 317 

Antal anställda, st 67 66 64 54 51 

Likviditet, % 111 97 88 68 60 

Soliditet, % 37 36 26 5 4 

      

Moderförening      

Nettoomsättning, tkr 109 258 97 109 96 014 76 525 73 537 

Resultat efter finansiella poster, tkr 1 862 4 626 7 346 303 -992 

Balansomslutning, tkr 31 652 27 533 28 367 26 360 21 099 

Antal anställda, st 50 50 48 45 45 

Likviditet, % 154 146 108 93 88 

Soliditet, % 47 47 29 4 4 

      

framtida utveckling
Det gångna årets ekonomiska utfall är till stor del hänförlig till representationslagets sportsliga resultat. Säsongen 

2013/2014 kommer likväl vara ett verksamhetsår där representationslaget sportsliga resultat kommer att ha en 

väsentlig betydelse för koncernens intäkter och resultat.

förslag till vinstdisposition i moderföreningen

resultat och ställning
Resultatet av koncernens och moderföreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsår-

ets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

    

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  

  

Balanserade vinstmedel  12 901 237 

Årets vinst  1 861 525 

  14 762 762 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så  

  

att i ny räkning överförs  14 762 762 

  14 762 762 
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koncernresuLtaträkning 

  not 2012-05-01 2011-05-01 

   -2013-04-30 -2012-04-30

    

rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  2 141 575 368 125 868 559

Summa intäkter   141 575 368 125 868 559

    

rörelsens kostnader    

Handelsvaror   -9 601 446 -6 939 494

Övriga externa kostnader  3 -45 412 807 -41 917 710

Personalkostnader  4 -80 314 362 -68 932 183

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5, 6, 7, 8 -1 366 416 -1 310 106

rörelseresultat   4 880 337 6 769 066

    

resultat från finansiella investeringar   

 

Nedskrivning av aktier   -500 000 -

Ränteintäkter   319 934 178 235

Räntekostnader   -269 229 -491 325

Summa resultat från finansiella investeringar  -449 295 -313 090

    

resultat efter finansiella poster  4 431 042 6 455 976

Uppskjuten skatt   -692 000 -89 420

Skatt på årets resultat   -635 796 -278 847

Årets resultat   3 103 246 6 087 709

koncernbaLansräkning
 

  not 2013-04-30 2012-04-30

    

tiLLgÅngAr    

Anläggningstillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar   

 

Byggnader och mark    6 1 768 951 1 810 877

Förbättringsutgifter på annans fastighet   7 4 706 064 5 186 132

Maskiner och inventarier    8 1 912 826 1 411 473

   8 387 841 8 408 482

    

Finansiella anläggningstillgångar   

Bostadsrätter    5 2 544 657 2 544 657

Övriga långfristiga värdepappersinnehav   9 100 000 100 000

Andelar i intresseföretag  10 4 500 000 5 000 000

   7 144 657 7 644 657

Summa anläggningstillgångar  15 532 498 16 053 139

    

omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror  687 473 550 385

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   8 950 769 2 293 585

Övriga kortfristiga fordringar   834 445 867 620

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1 895 185 6 219 485

   11 680 399 9 380 690

    

Kassa och bank   23 238 081 15 807 718

Summa omsättningstillgångar  35 605 953 25 738 793

Summa tillgångar   51 138 451 41 791 932
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koncernbaLansräkning

  not 2013-04-30 2012-04-30

    

eget kApitAL och SkuLDer    

eget kapital  12  

Bundet eget kapital    

Bundna reserver   833 680 320 580

    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst   14 758 136 8 670 427

Årets resultat   3 103 246 6 087 709

   17 861 382 14 758 136

Summa eget kapital   18 695 062 15 078 716

    

Avsättningar    

Uppskjuten skatt   268 320 89 420

Summa avsättningar   268 320 89 420

kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder   6 294 925 3 574 914

Övriga kortfristiga skulder   9 017 930 5 970 483

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 16 862 214 17 078 399

Summa kortfristiga skulder   32 175 069 26 623 796

    

Summa eget kapital och skulder  51 138 451 41 791 932

    

Ställda säkerheter  14 3 544 657 3 544 657

Ansvarsförbindelser  15 4 537 670 5 049 024

kassafLöDesanaLys för koncernen

  not 2012-05-01 2011-05-01 

   -2013-04-30 -2012-04-30

    

Den löpande verksamheten  

Inbetalningar från kunder   134 951 359 129 649 496

Utbetalningar till leverantörer och anställda  -125 590 131 -120 225 490

  

Erhållen ränta   319 934 178 235

Erlagd ränta   -269 228 -491 325

Betald inkomstskatt   -635 796 -278 847

   8 776 138 8 832 069

kassaflöde från den löpande verksamheten  8 776 138 8 832 069

  

investeringsverksamheten  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 345 775 -139 021

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 345 775 -139 021

  

Finansieringsverksamheten  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0

  

Årets kassaflöde   7 430 363 8 693 048

Likvida medel vid årets början   15 807 718 7 114 670

Likvida medel vid årets slut   23 238 081 15 807 718
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 moDerföreningens resuLtaträkning   

  not 2012-05-01 2011-05-01 

   -2013-04-30 -2012-04-30

    

rörelsens intäkter m m    

Nettoomsättning  2 109 180 258 97 108 663

Övriga rörelseintäkter  2 77 422 427 832

Summa intäkter m m   109 257 680 97 536 495

    

rörelsens kostnader    

Handelsvaror   -2 214 003 -1 941 361

Övriga externa kostnader   -35 789 354 -32 942 400

Personalkostnader  4 -69 146 636 -57 658 634

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5, 6, 7, 8 -436 056 -492 656

Summa rörelsens kostnader  -107 586 049 -93 035 051

    

rörelseresultat   1 671 631 4 501 444

    

resultat från finansiella investeringar   

Ränteintäkter    239 240 187 367

Räntekostnader    -49 346 -62 324

Summa resultat från finansiella investeringar  189 894 125 043

    

resultat efter finansiella poster  1 861 525 4 626 487

    

Årets vinst   1 861 525 4 626 487

moDerföreningens baLansräkning

  not 2013-04-30 2012-04-30

tiLLgÅngAr    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark      6 1 768 951 1 810 877

Förbättringsutgifter på annans fastighet   7 784 460 858 854

Inventarier    8 454 324 774 060

   3 007 735 3 443 791

    

Finansiella anläggningstillgångar   

Bostadsrätter      5 2 544 657 2 544 657

Andelar i koncernföretag  16 50 000 50 000

Övriga långfristiga värdepappersinnehav   9 100 000 100 000

   2 694 657 2 694 657

Summa anläggningstillgångar  5 702 392 6 138 448

    

omsättningstillgångar    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror  340 551 319 112

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   6 758 585 1 479 717

Fordringar hos koncernföretag 17 8 517 504 8 154 568

Övriga kortfristiga fordringar   140 396 388 117

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1 426 412 2 632 175

   16 842 897 12 654 577

Kassa och bank   8 766 643 8 420 721

Summa omsättningstillgångar  25 950 091 21 394 410

Summa tillgångar   31 652 483 27 532 858
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moDerföreningens baLansräkning

  not 2013-04-30 2012-04-30

eget kApitAL och SkuLDer   

eget kapital  12  

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst   12 901 237 8 274 750

Årets vinst   1 861 525 4 626 487

Summa eget kapital   14 762 762 12 901 237

kortfristiga skulder    

Skulder till koncernföretag  17 - 1 605 800

Leverantörsskulder   1 995 728 1 464 480

Övriga kortfristiga skulder   5 904 719 2 731 298

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 8 989 274 8 830 043

Summa kortfristiga skulder   16 889 721 14 631 621

Summa eget kapital och skulder  31 652 483 27 532 858

    

Ställda säkerheter  14 3 544 657 3 544 657

Ansvarsförbindelser  15 4 537 670 5 049 024

kassafLöDesanaLys för moDerboLaget 

  not 2012-05-01 2011-05-01 

   -2013-04-30 -2012-04-30

Den löpande verksamheten  

Inbetalningar från kunder   103 941 019 100 014 506

Utbetalningar till leverantörer och anställda  -103 784 991 -96 601 231

  

Erhållen ränta   239 240 187 367

Erlagd ränta   -49 346 -62 324

   345 922 3 538 318

kassaflöde från den löpande verksamheten  345 922 3 538 318

  

investeringsverksamheten   

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0

  

Finansieringsverksamheten  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0

  

Årets kassaflöde   345 922 3 538 318

Likvida medel vid årets början   8 420 721 4 882 403

Likvida medel vid årets slut   8 766 643 8 420 721
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Normal;heading 1;heading 2;Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar, förutom vad avser koncernredovisningen som upprättas enligt 

Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Om inte annat framgår är tillämpade redovisnings- och värderings-

principer oförändrade i jämförelse med föregående år.

koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rös-

terna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet, 

fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens 

egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-

säljningsvärdet på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för reparation 

och underhåll redovisas som kostnader.

 Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 20 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

intäkter 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Intäkter i form av biljettförsäljning och andra matchintäkter intäktsföres när evenemanget äger rum. Sponsring in-

täktsföres över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning 

erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. 

Försäljning av varor intäktsföres normalt vid leverans. All försäljning redovisas, i förekommande fall, efter avdrag 

för moms och eventuella rabatter.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande 

Hyresintäkter: i den period som uthyrningen avser 

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning

noter,  gemensamma för  moder förening och koncer n

not 1  redovisnings- och värderingsprinciper

not 2  intäkternas fördelning

                                                                                              koncernen                            Moderföreningen 

 2012-05-01 2011-05-01 2012-05-01 2011-05-01 

 -2013-04-30 -2012-04-30 -2013-04-30 -2012-04-30

 

I omsättningen ingår intäkter från, (tkr):

Matchintäkter 33 146 27 742 33 146 27 742

Reklamintäkter 60 210 56 216 60 210 56 216

Medlemsintäkter 274 309 274 309

Intäkter arenan 16 022 15 607 - -

Övriga intäkter  31 923 25 995 15 628 13 269

Summa 141 575 125 869 109 258 97 536

 

not 3  ersättning till revisorerna

                                                                                              koncernen                                

 2012-05-01 2011-05-01   

 -2013-04-30 -2012-04-30   

    

Öhrlings pricewaterhousecoopers  

Revisionsuppdrag 179 000 175 400

Andra uppdrag 133 875 209 100

 312 875 384 500    

    

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och klubbdirektörens 

förvaltning, övriga arbetsguppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Allt annat är andra uppdrag, av andra uppdrag avser 78 500 kr (112 300 kr) skatterådgivning.

Medlemsavgifter  

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ideella föreningen.

Leasingavtal  

Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 

leasingperioden. 

pensioner 

Premiebaserade pensioner kostnadsföres löpande, medan ofonderade pensionsåtaganden redovisas som an-

svarsförbindelser. 

kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medför in- eller utbetalningar.
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not 4  medelantal anställda, löner, andra ersättningar  
           och sociala avgifter

                                                                                              koncernen                            Moderföreningen 

 2012-05-01 2011-05-01 2012-05-01 2011-05-01 

 -2013-04-30 -2012-04-30 -2013-04-30 -2012-04-30

    

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor 

och män har uppgått till    

Kvinnor 11 11 5 5

Män 56 55 45 45

Totalt 67 66 50 50

     

Löner och ersättningar har uppgått till     

Styrelse och klubbdirektör 2 075 000 1 860 000 2 015 000 1 860 000

Övriga anställda 50 200 016 40 620 809 41 200 657 31 830 775

Totala löner och ersättningar 52 275 016 42 480 809 43 215 657 33 690 775

     

Sociala avgifter enligt lag och avtal 18 634 489 15 210 597 16 021 463 12 139 376

Pensionskostnader (varav för styrelse 

och klubbdirektör 499 040 kr (493 474 kr)) 9 909 516 11 828 483 9 909 516 11 828 483

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader. 80 819 021 69 519 889 69 146 636 57 658 634

 

I antalet anställda har medräknats spelare och ledare i A-laget, kanslipersonal och juniorledare. Utöver dessa finns 

personal som arbetar, i huvudsak, på ideell basis och uppbär mindre arvoden härför.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

                                                                                                     2012/2013                               2011/2012

 Antal på  varav Antal på varav

  balansdagen män  balansdagen  män

koncernen (inkl dotterbolag)    

Styrelseledamöter 15 100 % 15 100 %

Klubbdirektörer och 

andra ledande befattningshavare 4 100 % 4 100 %

     

Moderbolaget      

Styrelseledamöter 7 86 % 7 86 %

Klubbdirektör och 

andra ledande befattningshavare 2 100 % 2 100 %

not 6  byggnader och mark

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen 

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

  

kanslibyggnad     

Ingående anskaffningsvärden 2 146 285 2 146 285 2 146 285 2 146 285

Årets förändringar    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 146 285 2 146 285 2 146 285 2 146 285

     

Ingående avskrivningar  -335 408 -293 482 -335 408 -293 482

Årets förändringar     

     -Avskrivningar -41 926 -41 926 -41 926 -41 926

Utgående ackumulerade avskrivningar -377 334 -335 408 -377 334 -335 408

     

Redovisat värde för fastigheter i Sverige 1 768 951 1 810 877 1 768 951 1 810 877

not 5  bostadsrätter

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen 

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

Ingående bokfört värde 2 544 657 2 544 657 2 544 657 2 544 657

Årets förändringar    

Utgående bokfört värde 2 544 657 2 544 657 2 544 657 2 544 657
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not 7  förbättringsutgifter på annans fastighet

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen 

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

coop norrbotten Arena     

Ingående anskaffningsvärden 9 638 625 9 638 625 1 525 130 1 525 130

Årets förändringar    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 638 625 9 638 625 1 525 130 1 525 130

    

 

Ingående avskrivningar -4 452 493 -3 972 425 -666 276 -591 882

Årets förändringar     

    -Avskrivningar -480 068 -480 068 -74 394 -74 394

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 932 561 -4 452 493 -740 670 -666 276

Utgående restvärde enligt plan 4 706 064 5 186 132 784 460 858 854

 

not 8  maskiner och inventarier

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen 

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

Ingående anskaffningsvärden 6 751 322 6 612 301 2 769 892 2 769 892

Årets förändringar    

    -Inköp 1 345 775 139 021 - -

    -Försäljningar och utrangeringar -1 802 605 - -402 654 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 294 492 6 751 322 2 367 238 2 769 892

    

 

Ingående avskrivningar -5 339 849 -4 551 737 -1 995 832 -1 619 496

Årets förändringar     

    -Försäljningar och utrangeringar 1 802 605 - 402 654 -

    -Avskrivningar -844 422 -788 112 -319 736 -376 336

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 381 666 -5 339 849 -1 912 914 -1 995 832

Utgående restvärde enligt plan 1 912 826 1 411 473 454 324 774 060

    

 

 

not 9  övriga långfristiga värdepappersinnehav

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen 

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

Ingående anskaffningsvärden 300 000 300 000 100 000 100 000

Årets förändringar     

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 300 000 300 000 100 000 100 000

Utgående redovisat värde, totalt 300 000 300 000 100 000 100 000 

    

 

not 10  andelar i intresseföretag

koncernen org nr Säte kapitalandel (%)

Hockey Invest Europe AB 556703-0407 Stockholm 16,7

not 11  förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

Förutbetalda hyror 366 127 332 686 366 127 332 686

Fordran spelarövergångar - 500 000 - 500 000

Fordran reklamandelar SHL 770 000 1 300 000 770 000 1 300 000

Upplupet lönebidrag 56 158 74 439 16 158 74 439

Upplupna hyresintäkter - 3 292 500 - -

Övriga poster 702 900 719 860 274 127 425 050

Summa 1 895 185 6 219 485 1 426 412 2 632 175
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not 12  förändring av eget kapital

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

Bundet eget kapital     

Bundna reserver     

Ingående bundna egna reserver 70 000 70 000 - -

Kapitalandel av obeskattade reserver 763 680 250 580 - -

Utgående bundna egna reserver 833 680 320 580 0 0

     

Fritt eget kapital     

Ingående fritt eget kapital 14 758 136 8 670 427 12 901 237 8 274 750

Årets resultat 3 103 246 6 087 709 1 861 525 4 626 487

Utgående fritt eget kapital 17 861 382 14 758 136 14 762 762 12 901 237

 

not 13  upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen 

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

Upplupna kostnader arenan 3 541 667 2 291 667 - -

Upplupna semesterlöner 3 321 921 2 519 023 2 345 976 1 748 593

Upplupna sociala avgifter 988 917 778 310 715 707 549 408

Förutbetalda intäkter sponsorer/säsongskort - 46 000 - 46 000

Förutbetalda intäkter driften 1 727 833 1 714 333 - -

Övriga poster 7 281 876 9 729 066 5 927 591 6 486 042

Summa 16 862 214 17 078 399 8 989 274 8 830 043

 

not 14  ställda säkerheter

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen 

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

Bostadsrätter 2 544 657 2 544 657 2 544 657 2 544 657

Fastighetsinteckningar 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Summa ställda säkerheter 3 544 657 3 544 657 3 544 657 3 544 657

 

not 15  ansvarsförbindelser

                                                                                                koncernen                          Moderföreningen 

 2013-04-30 2012-04-30 2013-04-30 2012-04-30

    

Nuvärdet av pensionsförpliktelser som inte 

upptagits bland skulder eller avsättningar. 4 537 670 5 049 024 4 537 670 5 049 024

Summa ansvarsförbindelser 4 537 670 5 049 024 4 537 670 5 049 024

 

not 16  andelar i koncernföretag

Moderbolaget kapital- andel % rösträtts- andel % Antal aktier redovisat värde

Luleå Hockey Försäljnings AB 100 100 1 000 50 000

Summa    50 000

 

not 17  transaktioner med närstående
 

inköp och försäljning mellan koncernföretag   2012/13 2011/12 

 Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.  

Inköp,    5% 13%

Ränteintäkter,     19% 14%

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för 

prissättning som vid transaktioner med externa parter.

  

Fordringar/skulder på närstående:  

Luleå Hockey Försäljnings AB   4 594 901 4 262 428

Luleå Hockey Restaurang AB   856 905 910 873

Luleå Hockey Drift AB    -1 605 800

Luleå Hockey Utveckling AB   3 065 698 2 981 267

Summa   8 517 504 6 548 768
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Under säsongen nådde Janne Sandström milstolpen 800 matcher i Elitserien och SM-slutspelet 
Foto: Kristian Johansson, Luleå Hockey
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