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Västerås 
Ishockeyklubbs 
årsberättelse
Klubben grundades redan 1913 för andra idrotter och 1939 började man även att 
spela ishockey.

Klubbens verksamhet består idag av en elitklubb och en bredd idrottsklubb och 
tillsammans har vi cirka 800 aktiva spelare och ledare vilket för att klubben är 
Sveriges största ishockeyförening. 

VIK har två representationslag, dam och herrlag. Damlaget spelar i  division 1 och 
herrlaget spelar i Hockeyallsvenskan.

Ordföranden har ordet...
Innan jag summerar säsongen 20/21 skulle jag 
vilja inleda med att tacka medarbetarna i  
Västerås IK för ett fantastiskt jobb. Ni alla har 
gjort ett imponerande arbete under denna  
speciella säsong. Ni har bevisat att ni kan bidra 
när det verkligen gäller. 

Den nytänkande och positiva atmosfären 
som har präglat klubben under säsongen är 
det som har fått oss att orka arbeta på. Alla 
 omställningar som vi har ställt oss inför har 
lockat fram de kreativa sidorna. Allt lösnings
fokus har mynnat ut i saker som soffbiljetter, 
levande restaurang under matcherna (vid något 
tillfälle till och med en halv match) och möjlighet 
att kunna genomföra ett säkert evenemang från 
8 upp till 300 personer i publik.

Jag förstår att det som supporter har varit 
frustrerande att inte kunnat vara på plats i are
nan och stöttat laget genom matcherna. Jag vet 
att spelarna på isen har saknat er lika mycket 
som ni har saknat dem. Tack för ert tålamod 
och för att ni trots det fortsatt stötta och bidra 
ekonomiskt. Nästa säsong vågar jag tro på att 
ni är på plats igen.

Jag känner även en stolthet över hur bra vi 
har kunnat upprätthålla verksamheten för våra 
barn och ungdomar. Även där har vi tvingats 
till snabba omställningar. Jag är imponerad av 
våra eldsjälar till ledare som har varit innova
tiva och lyckats med att behålla barnens och 
 ungdomarnas motivation till att fortsätta spela 
 ishockey. Det finns inte ord nog för att  berätta 
hur tacksamma jag och styrelsen är för ert 
arbete. 

Säsongen som präglades av pandemin 
har medfört att vi trots allt står starkare till
sammans. Pandemin fick även mig att fundera 
över vad klubben vill i framtiden. Vad blir nästa 
steg när denna tid är över. 

Tankar som tillsammans med övrig organisa
tion mynnade ut i en framtidsvision som kom 
att kallas Gulsvart2024. En framtidsvision som 
visats vara av stor vikt för klubben för att  
motivera våra lojala supportrar och partners att 
fortsätta investera i Västerås IK. Jag liksom hela 
styrelsen ser framemot de tre kommande åren 
med tron på att vi kommer nå nya nivåer. 

Framåt Västerås!

PÄR
SÖDERGREN
Ordförande
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Styrelsen Västerås IK 
och Västerås IK Ungdom
Under perioden 2020050120210430 har styrelsen haft 12 protokoll
förda möten. Totalt antal betalande medlemmar har uppgått till 926 
stycken fördelade på båda föreningarna.

Styrelsemedlemmar

Pär Södergren, 
ordförande

Nicklas Öhrlund, 
kassör

Christer Brostedt, 
ledamot

Anna Byström 
Rönnblom,

ledamot     

Björn Söderholm, 
ledamot

Pia Andersson, 
ledamot

Henrik Rosander, 
ledamot

Valberedning

Peder Heljeberg, 
ordförande

Revisor

Sandra Viberg, 
KPMG AB

Kenneth Öholm, 
ledamot

Elitklubbens verksamhetsår
Vår elitförening består av 2 representationslag, herr och 
damlag. Vi har även junioreliter U16, J18 och J20.

Herrlaget
Säsongens lag byggdes på kontinuitet och vi 
placerade  oss till slut på en sjundeplats i Hockey
Allsvenskan. Detta innebar en slutspelsplats där 
man först fick möta Almtuna som man slog ut med 
20 i matcher och sedan ställdes man mot BIK Karl
skoga där säsongen tog slut efter 14 i matcher. 

Laget var hårt skadedrabbat och en mängd 
spelare tvingades stå över större delen av 
 säsongen. Lagets poängkung blev Jimmie 
 JanssonLorek med 38 poäng på 52 matcher.

Damlaget
Sedan säsongen 19/20 är VIK Dam en del av Väs
terås IK:s elitförening. Denna säsong har laget 
spelat i Damettan Västra och när Covid19 drab
bade Sverige så innebar det att laget tvingades 
avbryta serien efter fem spelade matcher. 

Då serien avbröts låg laget på tredjeplats av 
totalt sex lag. Upplägget denna säsong har varit 
att träna två gånger i Västerås och en gång i 
Eskilstuna. Detta då vi haft ett antal spelare som 
pendlat från Eskilstuna. Under säsongen har 
damtruppen bestått av cirka 20 utespelare och 
två målvakter.

J20
Laget gick in i säsongen med ett på pappret 
orutinerat lag med mycket talang. Efter en tre
vande start föll polletten ned och laget   avslutade 
 säsongen med sex raka segrar och låg  två 

poäng från en andraplats när serien avslutades i 
förtid på grund av restriktioner.  

Sex spelare provade på spel med alaget under 
säsongen (Kangas, Åström, Frylén, Hagman, Hur
tig och Göransson). Gabriel Kangas som skrev på 
ett kontrakt med alaget i januari blev även utta
gen till U18VM.

J18
Laget inledde starkt och hade något bra på gång. 
Det kom in en bra mix av spelare som hittade 
varandra snabbt under försäsongen och VIK blev 
ett lag att räkna med från start. 

När säsongen i början an november fick av
rundas med 12 matcher spelade så låg VIK på 
en betryggande fjärdeplats som innebär spel i 
J18 allsvenskan. Hugo Mellinger var i början av 
säsongen uttagen i det Svenska U17landslaget 
som hade en samling i Furudal.

U16
Målet för säsongen 20/21 var topp 3 i serien för 
att nå SMslutspelet direkt. Tyvärr avbröts sä
songen på grund av pandemin och målet kunde 
inte uppfyllas. 

Fokus har under säsongen varit att utbilda och 
utveckla spelarna. Samtliga träningar har haft en 
röd tråd för att utveckla laget. Primärt fokus på 
uppspel, försvarsspel och anfallsspel. 
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Organisation kontor

Sara Agel, 
kontorschef

Patrik Zetterberg, 
sportchef

Eriq Christiansson, 
försäljningschef

Kevin Johansson, 
privatmarknads

ansvarig

Jimmy Gerdin, 
media och  

kommunikation

Jens Brandberg, 
säljare

Hugo Pommer, 
säljare

En välmående ekonomi  
— tack vare ert stora stöd
När säsongen startades i oktober och det fortsatt 
förelåg publikrestriktioner valde klubben att dra i 
den ekonomiska handbromsen. 

Inköpsstop infördes och man analyserade eko
nomin för att säkerställa en ekonomi i balans. 

Det medförde en del kostnadsnedskärningar 
samt att personalen var delvis permitterade under 
perioder. 

På det sättet lyckades man hålla ekonomin ba
lanserad och likviditeten fortsatt stabil. 

När vi sedan hade passerat årsskiftet så stod 
det klart att våra juniorserier inte skulle åter
upptas, därmed gjordes en stor kostnadsbespa
ring som kommer att ha en positiv effekt på det 
ekonomiska resultatet.

Vidare fick klubben besked om ekonomisk er
sättning genom Riksidrottsförbundet för förlorade 
publikintäkter. Vi har även haft flertalet supportrar 
som valt att efterskänka sina säsongskort och 
övriga engagemang i klubben trots att de inte har 
kunnat nyttjats. Sammantaget betyder det att vi 
fortfarande står starka ekonomiskt.

Vi vill i år rikta ett stort och ödmjukt tack till alla 
fantastiska supportrar och företagspartners som 
valde att stå kvar. Det är tack vare ert engage
mang som vi nu vågar satsa på att ta nästa steg.

Tillsammans är vi Gulsvart!

Bernt Thorén, 
ungdom/

administration

Kontorschefen har ordet...
Nu är det dags att lägga säsongen 20/21 till 
handlingarna. En säsong som likt allt annat i 
världen har kantats av osäkerhet och smitta. 

Det är med en viss lättnad vi stänger böck
erna för 20/21 och kan konstatera att klubben 
fortsatt är stark ur både det ekonomiska och 
organisatoriska perspektivet. 

Att det har varit en utmaning att driva en 
idrottsklubb under en pandemi kan vi inte sticka 
under stolen. Omställningar har vi behövt göra 
flera gånger under året för att ha kunnat fort
sätta driva verksamheten framåt. 

Vår ambition har hela tiden varit att vi ska 
göra allt för att barn och ungdomar ska kunna 
fortsätta utöva ishockeyn. Det har bland annat 
inneburit mindre grupper och att ombyte har 
fått ske hemma i stället för omklädningsrum. 
Där tycker jag att vi har lyckats. 

Den lärdomen vi kan dra av pandemiåret är 
att vikten av att kunna vara innovativ och vara 
beredd på snabba omställningar är AO.

En rolig nyhet under året är att det nu är 
fastslaget att Västerås IK är Sveriges största 
ishockeyklubb sett till antalet utövare.  

SARA
AGEL

Kontorschef

LEDNINGSGRUPP
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Vår framtid — 
GULSVART2024

Inför säsongen 21/22 har klubben presen
terat en ny vision och en ny ambition som 
går under samlingsnamnet Gulsvart2024. 

Vår vision är att ”med ishockeyn som kraft 
får Västerås IK får människor att växa för en 
bättre framtid”.

Visionen beskriver klubbens vilja att vara 
en nyckelspelare i samhället där kärnan 
alltid kommer att vara ishockeyn. 

Genom att bidra till god hälsa, gemenskap 
och att skapa förebilder så kan vi genom 

den sportsliga kraften bidra till ett bättre 
samhälle. 

Vår ambition är att genom en treårsplan 
utveckla klubben till att ta nästa steg. 

Sportligt är ambitionen att inom tre år 
 spelar klubbens herrlag i SHL och vi har en 
hållbar damorganisation med ett etablerat 
damlag i division 1.

Bilden ovan beskriver klubben hur man 
vidare ska jobba under en treårsperiod. 
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Ungdomsföreningen
Organisation

Bernt Thorén, 
ungdoms   ansvarig

Andreas Svensson, 
verksamhets

ansvarig

Joachim Leijon, 
utvecklingsansvarig

Ungdomsutskottet

...samt represen-
tanter för varje 
årskull.

Klubben har idag 926 medlemmar, varav 730 är 
aktiva. Av de 730 aktiva tillhör 338 Hockeyskolan 
(födda 20112015) och 52 stycken är damjunior/
flickspelare. 

Antal team/åldersgrupper är 14 stycken.

Ungdomsorganisationen driver ett ungdoms
utskott som har möten en gång/månad.

I år har klubben genomfört tre sommarläger va
rav ett med fokus på målvakter. Tyvärr kunde inte 
Gurkapucken genomföras på grund av pandemin. 

Sammantaget har detta år präglats av pande

min. Vi har tvingats till snabba omställ
ningar och varit flexibla för att kunna hålla 
i gång alla barn och ungdomar i träningar. 

Vårt mål har hela tiden varit att vi ska göra 
allt för att kunna upprätthålla verksamheten. 
Matcher och seriespel har inte kunnat ge
nomföras, men motivationen hos våra barn 
och ungdomar har vi lyckats bibehålla. 

Vidare har arbetet med vårt hållbarhets
projekt Ett Gulsvart Hjärta fortsatt. 

Ungdomsåret 
sammanfattat 
i kortform...

Joachim Leijon, 
utvecklingsansvarig

Bernt Thorén, 
kontoret

Björn Söderholm, 
styrelsen

Pia Andersson, 
styrelsen
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TEAM 11
65 spelare
Denna säsong har team 11 fokuserat på anpas
sad skridskoteknik. Man har även genomfört 
pass utanför isen där fokus har varit koordina
tion, snabbhet och klubb teknik. 

Närvaron under säsongen har väldigt bra och 
utvecklingskurvan på de aktiva barnen pekar 
stadigt uppåt. Team 11 kommer under pausen 
nu utvärdera och återhämta sig så de kommer 
tillbaka superladdade i höst.

TEAM 10
64 spelare
Team 10s mål har under säsongen bland annat 
varit att ha hög träningsnärvaro med mycket 
rörelse. Man har även lagt fokus på att utbilda 
barnen i hur det är att tillhöra en förening, hur 
man uppför sig på isen och utanför. 

På grund av pandemin anordnade man en in
tern cup i laget som uppskattades väldigt myck
et. Barnen utvecklade sin lagkänsla, respekt för 
varandra och hade en härlig tävlingsanda. 

Teamet har under rådande omständigheter 
haft en härlig säsong där man är glad över att 
kunna haft sina isträningar i gång.  

TEAM 09
35 spelare
Team 09 försöker varje år långsamt öka kraven 
på sina spelare. Med det menas öka fokus på 
träningarna och alltid göra sitt bästa. I år har 
generellt så har barnen fått en bättre tävlings 
vilja både på träningar och på matcher. 

Teamet ser framemot nästa säsong.

TEAM 08
39 spelare
Team 08 jobbar varje år med att öka fokus hos 
barnen på träningarna och pusha dem att de 
alltid ska göra sitt bästa. I år har man lagt till 
en extra träning på grund av uteblivna matcher. 
Spelarna har utvecklats under årets tack vare 
extra stöd från en skridskocoach. 

TEAM 07
43 spelare
Team 07 hade som mål denna säsong att 
utveckla varje individ att bli en bättre hockey
spelare samt en del av laget. På träningarna 
har det varit mycket fokus på skridskoåkning, 
speluppfattning och närkamp. 

Man har under året tagit in en del externa led
are för specialträningar. Ledarna är nöjda med 
säsongen som varit och ser framemot nästa. 

TEAM 06
33 spelare
Generellt så har tävlings viljan i laget blivit bättre 
i år och man har tagit ytterligare steg i att öka 
kraven på spelarna i laget. 

U16/J18
25 spelare
En säsong som tyvärr i stort sett endast har 
bestått av träningar. Ungdomarna har kämpat 
på för att hålla motivationen och haft en bra 
närvaro trots omständigheterna. 

Nu hoppas dem på att nästa säsong blir mer 
normal och kan innehålla lite matchspel. 

Ungdomsorganisationens årsberättelser

DAMJUNIOR
23 spelare
Säsongen startade med en kickoff i augusti. 
Mellan augusti och september genomförde 
laget 2 isträningar per vecka. 

Många av spelarna har dubbla idrotter så när
varon under försäsongen var något lägre än un
der säsongen.  Under oktober månad utökades 
träningarna till 3 ggr/vecka. På grund av pande
min har många av spelarna inte haft möjlighet 
att träna på grund av de skärpta restriktionerna 
som kom i slutet av 2020. 

Med anledning av detta har laget fortsatta att 
träna 2 ggr/vecka under säsongen. Genomsnitt
lig närvaro under säsongen 2020/2021 var 42 
%. Några spelare tillhör en träningsgrupp med 
Damlaget och har tränat med Damlaget under 
säsongen samt att några spelare tillhöra andra 
lag i länet förutom Damjuniorlaget. 

Laget har genomfört 2 matcher, 1 tränings
match och 1 seriematch innan skärpta restriktio
nerna medförde ett matchstopp för laget. 

FLICKLAGET
13 spelare
Laget består av spelare från 5 år till 11 år, de 
flesta spelare tränar även med teamlagen under 
säsongen. 

Säsongen 2020/2021 har de haft träningar 1 
ggr/vecka med en träningsnärvaro på 37 % men 
många av de spelare som är med i denna grupp 
har träningen som ett komplement till teamlaget 
vilket medför att träningsnärvaron blir lägre. 

TEAM 14
91 spelare
Team 14 gjort första år på Råby där man har 

fått ett väldigt bra bemötande från personalen. 
Barnen har trivts bra där och har snabbt blivit 
hemmastadda. Fokus har varit på skridskoåk
ning och balans. 

En typisk träning brukar bestå av lek, teknik 
och matchspel. Team 14 försöker hålla trä
ningarna så lika som möjligt för att barnen ska 
känna igen sig. 

Barnen har utvecklats som hockeyspelare 
men som bra lagkompisar. Teamet jobbar med 
mycket glädje, träningarna ska vara roliga! Team 
14 har engagerade ledare med bra sammanhåll
ning. 

TEAM 13
70 spelare
Här har det varit fokus på lek, skridsko åkning 
och passningsövningar på träningarna.

De har spelat internmatcher som har varit 
mycket uppskattat bland barnen.  Team 13 är 
nöjda med säsongen och glada för att de har 
kunnat upprätthålla träningarna hela  tiden, de 
laddar batterierna för nya tag i höst. 

TEAM 12
52 spelare
Huvudsakligt fokus under säsongen har legat 
på skridskoåknings grunder. Team 12 har delat 
in laget i block med olika fokusområden. Skrid
skoteknik, klubbteknik, skott och spelförståelse. 

Barnen har gjort framsteg både på isen och 
framför allt även utanför. Det är en härlig ge
menskap och killarna och tjejerna skaffar nya 
kompisar. Ledarna är nöjda med säsongen trots 
pandemin och ser framemot nästa. 
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Förvaltnings 
berättelse

Information om verksamheten
Koncern
Västerås Ishockeyklubb med säte i Västerås är en ishockeyförening med fem lag. 

Föreningen äger ett dotterbolag, VIK Västerås AB med säte i Västerås. Dotterbolagets verksamhet består 
av restaurang och eventverksamhet knutet till föreningens representationslag.

Moderföretag
Västerås Ishockeyklubb med säte i Västerås är en idrottsförening med syfte att bedriva idrottsverksamhet 
inom ishockey. Ändamålet är att bedriva den idrottsliga verksamheten i enlighet med idrottsrörelsens verk
samhetsidé, samt med särskild målsättning att fostra och utveckla individen i lagsporten ishockey.

Föreningen är medlem i Svenska Ishockeyförbundet och är därmed ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund. De ekonomiska externa faktorer som påverkar föreningen är bland annat det stöd 

som utgår till aktiva ungdomar samt marknadsavdelningens framgång med att sälja olika former av expone
ring och marknadsföring, främst på arenan. 

Vidare är intresset och representationslagets framgångar viktiga faktorer då det gäller försäljning av 
matchbiljetter. De mjuka externa faktorer som påverkar föreningen är det allmänna intresset för lagsporten 
ishockey samt tillgången till ideella krafter i form av lagledare, tränare, ideellt arbete för föreningen, etc.

Styrelsens slutord
Nu är det dags att lägga säsongen 20/21 till handlingarna. En säsong som likt allt annat i världen har kantats 
av osäkerhet och smitta. 

 När säsongen startades i oktober och det fortsatt förelåg publikrestriktioner valde föreningen att dra i 
den ekonomiska handbromsen. Inköpsstopp infördes och man analyserade ekonomin för att säkerställa en 
ekonomi i balans. Det medförde en del kostnadsnedskärningar samt att personalen var delvis permitterade 
under perioder. På det sättet lyckades man hålla ekonomin balanserad och likviditeten fortsatt stabil. 

 När vi sedan hade passerat årsskiftet så stod det klart att våra juniorserier inte skulle återupptas, därmed 
gjordes en stor kostnadsbesparing som kommer att ha en positiv effekt på det ekonomiska resultatet. Vida
re fick klubben besked om ekonomisk ersättning genom Riksidrottsförbundet för förlorade publikintäkter. Vi 
har även haft flertalet supportrar som valt att efterskänka sina säsongskort och övriga engagemang i klub
ben trots att de inte har kunnat nyttjats. Sammantaget av det gör att vi fortfarande står starka ekonomiskt. 

 Styrelsen och kontoret vill i år rikta ett stort och ödmjukt tack till alla fantastiska supportrar och företags
partners som valde att stå kvar. Det är med ert engagemang som vi nu vågar satsa på att ta nästa steg. 

 Tillsammans är vi Gulsvart!

TILL DIG SOM STOD KVAR,
Vi som lever med Västerås IK trodde kanske aa vi hade upplevt och överlevt allt. Vi 
hade fel. Det fanns ea säa kvar aa testa den gulsvarta lojaliteten.
   Tidernas sämsta säsong publikt. En tom hemmaborg. En prövning där vi inte ens 
fick vara på plats och uppleva det fulla känslospektrum det innebär aa vara VIK-are.
Det hade kunnat försvagat oss. Fåa oss aa tvivla. Men det slutade tvärtom. 
   Vår tro har bara växt sig än starkare. Oavsea vad, konkurs, rekonstrukkon, degra-
dering – pandemi. Den gulsvarta kärleken och lojaliteten förblir obesegrad.

Säsongen 20/21 tvingade oss alla aa möta ea nya ställningstagande: Vad det 
innebär aa stå kvar för vår klubb, när det vi kdigare fåa i form av den fysiska are-
nanärvaron tagits ifrån oss.
   Tyvärr har den gångna säsongen handlat väldigt lite om det som betyder så väldigt 
mycket. Stämningen på läktaren, inramningen av en fullsaa ABB Arena – euforin när 
vi firar våra segrar. 
   I    I stället har den nästan uteslutande handlat om ekonomi. Hur vi överlever i dag, 
för aa kunna fortsäaa utvecklas i morgon.

Den uppoffringsvilja du som läser dessa rader visat vår klubb överträffar det vi 
trodde var möjligt. Ni är många vars hjärta pumpar för gulsvart som ståa kvar med 
era partnerskap, seriekort, som köpt stödbiljeaer, slutspelskort, swishinvesterat i 
spelarvärvningar och deltagit i graksmatchkampanjer.
   E   Era individuella beslut har skapat en bergfast gulsvart helhet. Tack vare er är vår 
drivkraa aa ge er ea ännu bäare Västerås IK större än någonsin. Och tack vare er 
har vi en fortsaa trygg och välmående ekonomi som förutsäaning för aa kunna 
fortsäaa arbetet.

Planeringen för säsongen 21/22 har pågåa parallellt med den gångna säsongen. 
I fredags höll vi en preskonferens där vi kommunicerade strategin för de kommande 
tre åren. Nu ser vi fram emot aa genomföra GULSVART2024 kllsammans med er!

FFrån boaen av våra gulsvarta hjärtan, ea stort och varmt tack för allt ni gör för 
Västerås IK. Vi ses snart igen!

_______________________________  _______________________________
Pär Södergren, ordförande Västerås IK  Patrik Zeeerberg, sportchef Västerås IK

Det här brevet 
skickades ut i fysisk form 
till alla som valde att stå 

kvar i samband med 
säsongavslutningen.
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Styrelsen för VIK Västerås AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2020-05-01 - 2021-04-30.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
VIK Västerås AB är ett dotterbolag till Västerås Ishockeyklubb. Bolaget säljer restaurangtjänster,
exponeringspaket och medlemskap i affärsnätverk. 
 
Bolaget har sitt säte i Västerås
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Nettoomsättning 3 454 5 361 5 373 2 499 6 548
Årets resultat -226 181 1 514 99 17
Balansomslutning 2 777 2 872 2 542 1 614 1 471
Soliditet (%) 76 75 78 29 25
Kassalikviditet (%) 414 342 350 106 10
      
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Den minskade omsättningen förklaras av att restaurangverksamheten och matchverksamheten har varit
begränsad på grund av restriktioner till följd av Covid-19.
 
 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 100 000 1 882 211 181 070 2 163 281
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:  181 070 -181 070 0
Årets resultat   -226 131 -226 131
Belopp vid årets utgång 100 000 2 063 281 -226 131 1 937 150
     
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 2 063 281
årets förlust -226 131
 1 837 150
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 1 837 150
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-05-01

-2021-04-30
2019-05-01
-2020-04-30  

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Nettoomsättning 2 3 454 330  5 360 907  
Övriga rörelseintäkter 3 1 062 899  39 933  
  4 517 229  5 400 840  
      
Rörelsens kostnader      
Verksamhetskostnader  -837 171  -1 403 753  
Övriga externa kostnader  -725 023  -1 246 058  
Personalkostnader 4 -2 773 168  -2 354 465  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -163 651  -149 648  
  -4 499 013  -5 153 924  
Rörelseresultat  18 216  246 916  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 326  -894  
  -3 326  -894  
Resultat efter finansiella poster  14 890  246 022  
      
Bokslutsdispositioner  -241 021  0  
Resultat före skatt  -226 131  246 022  
      
Skatt på årets resultat  0  -64 953  
Årets resultat  -226 131  181 069  
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Balansräkning Not 2021-04-30 2020-04-30  
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 5 32 587  16 350  
Inventarier, verktyg och installationer 6 267 492  428 880  
  300 079  445 230  
      
Summa anläggningstillgångar  300 079  445 230  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  44 914  62 519  
Fordringar hos koncernföretag  906 558  0  
Övriga fordringar  368 404  330  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  40 088  39 757  
  1 359 964  102 606  
      
Kassa och bank  1 117 046  2 324 383  
Summa omsättningstillgångar  2 477 010  2 426 989  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 777 089  2 872 219  
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Balansräkning Not 2021-04-30 2020-04-30  
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  100 000  100 000  
  100 000  100 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  2 063 281  1 882 211  
Årets resultat  -226 131  181 069  
  1 837 150  2 063 280  
Summa eget kapital  1 937 150  2 163 280  
      
Obeskattade reserver  241 021  0  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  189 623  35 845  
Aktuella skatteskulder  17 431  178 284  
Övriga skulder  100 905  129 708  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  290 959  365 102  
Summa kortfristiga skulder  598 918  708 939  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 777 089  2 872 219  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäktnär
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa
det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Inventarier, verktyg och installationer 10-20 %  
   
Leasing
Vid värderingen av finansiell leasing har man valt att utnyttja undantagsregler som tillåter att leasingen
redovisas som operationell leasing.
Med operationell leasing kostnadsförs leasingavgifterna linjärt i resultaträkningen i takt med
nyttjandeperioden.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård
och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
 
I företaget förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. Företaget betalar avgifter till ett annat företag
och har inte någon legal eller informell förplikelse att betala något ytterligare även omdet andra
företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de
anställdas tjänster utförts.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Årets resultat

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
 2020-05-01 2019-05-01  
 -2021-04-30 -2020-04-30  
    
Nettoomsättningen per rörelsegren    
Försäljning biljetter 84 413 340 338  
Försäljning restaurang 1 271 272 1 914 908  
Eventintäkter 1 859 078 2 838 663  
Övriga intäkter 239 567 266 999  
 3 454 330 5 360 908  
    
 
Not 3 Övriga rörelseintäkter
 2020-05-01 2019-05-01  
 -2021-04-30 -2020-04-30  
    
    
Bidrag tillväxtverket 156 341 39 933  
Stöd riksidrottsförbundet 906 558 0  
 1 062 899 39 933  
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Not 4 Anställda och personalkostnader
 2020-05-01 2019-05-01  
 -2021-04-30 -2020-04-30  
    
Medelantalet anställda    
Medelantalet anställda 4 3  
 4 3  
    
Löner och andra ersättningar    
Löner och andra ersättningar 2 041 513 1 729 165  
 2 041 513 1 729 165  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för övriga anställda 81 115 96 986  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 629 700 514 748  
 710 815 611 734  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 2 752 328 2 340 899  
    
 
Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2021-04-30 2020-04-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 18 000 0  
Inköp 18 500 18 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 500 18 000  
    
Ingående avskrivningar -1 650 0  
Årets avskrivningar -2 263 -1 650  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 913 -1 650  
    
Utgående redovisat värde 32 587 16 350  
    
 
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-04-30 2020-04-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 1 249 572 1 115 672  
Inköp 0 133 900  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 249 572 1 249 572  
    
Ingående avskrivningar -820 692 -672 694  
Årets avskrivningar -161 388 -147 998  
Utgående ackumulerade avskrivningar -982 080 -820 692  
    
Utgående redovisat värde 267 492 428 880  
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Not 7 Uppgifter om moderföretag
 
VIK Västerås AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Ishockeyklubb, org nr 817605-3166 med
säte i Västerås. Moderföretaget upprättar koncernredovisning.
 
 
 
Not 8 Ställda säkerheter
 2021-04-30 2020-04-30  
    
    
Företagsinteckning 750 000 750 000  
 750 000 750 000  
 
 
Västerås den 4 juni 2021
 
 
 
  
Pär  Södergren Nicklas  Öhrlund
Styrelseordförande Styrelseledamot
  
  
  
Christer Brostedt Björn  Söderholm
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
Anna  Rönnblom Pia Andersson
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
Henrik  Rosander  
Styrelseledamot  
  
 
Revisorspåteckning
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 juni 2021
 
KPMG AB 
 
 
 
Sandra Viberg  
Auktoriserad revisor 
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