
SHL-klubben med starkast ekonomi
I rapporten Hur mår svensk elithockey? har revisions- och rådgivningsföretaget EY tittat närmare på SHL-klubbarnas ekonomiska situation. I
rapporten analyseras bland annat SHL-klubbarnas egna kapital och soliditet för säsongen 2015/16. Skellefteå AIK ligger i topp med både
högst eget kapital och bäst soliditet.  

I nya rapporten Hur mår svensk elithockey? har EY analyserat SHL-klubbarnas årsredovisningar från de senaste fem åren. Både intäkter och kostnader
ökade under 2015/16 och sammanställningen över det egna kapitalet speglar klubbarnas finansiella ställning då det visar totala tillgångar minus totala
skulder. Analysen visar att Sveriges rikaste klubb är Skellefteå AIK med ett eget kapital på 71 miljoner kronor tätt följd av Färjestad BK. En SHL-klubb har i
snitt (median) ett eget kapital på cirka 7,5 miljoner kronor.

– 2015/2016 hade hela tio klubbar ett negativt rörelseresultat om övriga rörelseintäkter räknas bort. 2014/2015 var motsvarande siffra sex klubbar. Över
hälften av SHL-klubbarna har alltså löpande kostnader som överstiger de återkommande intäkterna. Det är inte en hållbar situation på sikt, kommenterar
Mikael Bergsten, partner och auktoriserad redovisningskonsult på EY och medförfattare till rapporten.

I rapporten tittar EY också närmare på klubbarnas soliditet. Soliditeten är det egna kapitalet delat med balansomslutningen, det vill säga hur mycket av
klubbens tillgångar som finansieras genom tidigare upparbetade vinster och externt insatt kapital i form av aktier. Soliditeten visar klubbens förmåga att
klara av förluster enskilda år, utan att förmågan att återbetala lån och skulder påverkas.

– Ett sätt för att stärka det egna kapitalet och soliditeten skulle kunna vara att öronmärka och spara en del av ersättningen från SHL. Positiva siffror flera år
i rad bygger upp det egna kapitalet och det är därför Skellefteå AIK ligger i topp också när det gäller soliditet. De tänker långsiktigt och satsar dessutom
mycket på den egna akademin, de är på alla plan ett föredömligt exempel på hur en elitklubb ska skötas, säger Carlos Esterling, partner och auktoriserad
revisor på EY och medförfattare till rapporten.

Så mycket hade klubbarna i eget kapital på koncernnivå 2015/2016

Brynäs 5,1 mkr
Djurgården 5,3 mkr
Frölunda 22,8 mkr
Färjestad 69,8 mkr
HV 71 25,3 mkr
Karlskrona 9,4 mkr*
Linköping 0,6 mkr
Luleå 13,6 mkr
Malmö 5,8 mkr**
Modo -1,4 mkr
Rögle 4,1 mkr
Skellefteå 70,9 mkr
Växjö 45,8 mkr
Örebro 4,2 mkr***

* Ingen koncernredovisning upprättas. Avser det egna kapitalet i den licenssökande föreningen. Överlåtelse av elitverksamheten till ett aktiebolag per
balansdagen påverkade det egna kapitalet positivt med cirka 13,7 miljoner kronor.

** Ingen koncernredovisning upprättas. Avser det egna kapitalet i det licenssökande aktiebolaget. Har erhållit ett aktieägartillskott om 9 miljoner kronor från
moderföreningen under räkenskapsåret.

*** Ingen koncernredovisning upprättas. Avser det egna kapitalet i det licenssökande aktiebolaget. Har erhållit ett aktieägartillskott om 3,5 miljoner kronor
från moderföreningen under räkenskapsåret.
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