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Styrelsen och verkstiillande direktciren lor Edsbyn Arena AB (Publ.) fir hemed avge Srsredovisning filr
riikenskaps6ret 2017-05-01 - 201 8-04-30.

Ftirvaltningsberiittelse

Information om verksamheten
Bolagets verksamhet bestAr i huvudsak av uthyming av fastigheter

Bolaget har inga anstiillda, nigra kiner eller ersiittningar ej utbetalats. Nigra styrelsearvoden har ej heller
utgatt.
Fdretaget har sitt siite i Ovanakers kommun.

Flerirstiversikt (Tkr)
Nettoomsettning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Fiiriindring av eget kapital
-4.ktie-

kapital

10 606 000

10 606 000

Balanserat

resultat

-2 28t 521

153 180

-2 128 347

Arcts

resultat

153 180

-r53 180

251 194
237 194

2017 /18
2 014

327
t9 533

tt1

2016/17
2 013

175
20 388

41,6

2015n6
2 066

253
20 881

40,0

2014/15
1 984

21 675
31 ,5

2013n1
2 125

135

23 799
46,5

Totnlt

8 477 653

0
257 494

I735 147

Ftirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Sryrelsen fiireslir att den ansamlade lbrlusten (konor)

behandlas si att
i ny rdkning civerlores -1 870 853

Foretagets resultat och st?illning i dvrigt framgir av efterftljande resultat- och balansrdkning med noter.

tro

Belopp vid iLrets inging
Disposition enligt beslut
av arets ersstiimma:
Arets resultat
Belopp vid irets utging

ansamlad lorlust
SLrets vinst

-2 t28 341
251 494

-1 870 8s3



Edsbyn Arena AB (Publ.)
Org.nr 556617-7530

Resultatriikning

Nettoomsattn ins

Rtirelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Avskivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anliiggningstil lgingar

Rdrelsercsultat

Resultat fr6n fina nsiella poster
Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Skatt pe arets resultat
Arets resultat

Not 2017-05-01
-20r 8-0,1-30

2 073 990
2 073 990

-725 891

-7t5368
-t 441 265

632 725

0

-30s 970
-305 970

326 755

326135

-69 261
257 494
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2016-05-01
-20t7-04-30

2

J

-842 859

-71 I 828
-l 554 687

sl8 600

3 678
-i41 294
-343 616
171984

t74 984

-21 80.1

153 180

f, n
Ltu

2 013 287

2 073 287



Edsbyn Arena AB (Publ.)
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Balansriikning

TILLGANGAR

AnlIggningstillgingar

Materiella o n liigg ni ng sti llgdn gar
Blggnader och mark
Inr enlarier. rerktlg och in'tallationer

Summa anliggnin gstillgnngar

OmsittningstillgAngar

K o rtfris tig a fo rtl rin g ar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
6vriga fordringar
Fcirutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassu och bunk
Summa omsettningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

Not
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2018-04-30 2017 -04-30

4

5

19 184 163

123 919
19 308 082

4 036
89 981

6 111

8 099
r 08 293

l r6 681

224 97 4

19 876 944
116 263

19 993 207

t1 226
119 151
r 39 598

8 074

284 655

lt0 lll
394 766

19 308 082 t9 993 207

19 533 056 20 387 973
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Edsbyn Arena AB (Publ.)
Org.nr 55 6617-7530

Balansriikning

E(;ET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet egel kapilal
Aktiekapital

Filt eget kapital
Balanserad vinst eller ftrlust
Arets resultat

Summa cgct kapital

Avsiittningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avslttningar

Lingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkriikn ingskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Aktuella skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och Itirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

ST]MMA EGET I'APITAL OCH SKULDER
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2018-04-30 20t 7-04-30Not

6

8

l0 606 000

l0 606 000

-2 t28 341

251 494

-1 870 853

8 735 147

r 0 606 000

10 606 000

-2 281 527
r53 180

-2 128 317

8 477 653

87 609

87 609

t0 639 132

t0 639 732

252 202
,r5 I 992

53 597
,+ 320

75911
3,1.1 957

t 182 979

13 1 ,114

131 ,ll4

s 271 140
9 231 740

0

679 992
208 414

0

264 358
281 93 I

1 434 755

19 533 056 20 387 973

'//
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Edsbyn Arena AB (Publ.)

Org.nr 556617-75 30

Noter

Not I Redovisnings- och viirderingsprinciper

Stommar
Fasader, inre ltskikt
Tak, instal lationer, rivrigt
Inventarier, verktyg och installationer

s (10)

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen ar upprettad i enlighet med irsredovisningslagen och BFNAR 2012: 1 Arsredovisn ing

och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprincipema ar oforandrade.jiimft rt med loregiende ir

Intiiktsredovisning
Hyresintiikter redovisas i den period till vilket de tillhor. Fors?iljning av tjiinster redovisas i den period de

utltirts, i enlighet nied lorsiiljningsvillkor. Fcirsiiljningen redovisas efter avdrag fiir moms.

Anliiggnin gstillginga r
Immateriella och materiella anlaggningstillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjiirt river den ltirviintade nyttjandeperioden med hiinsyr till viisentligl restverde

Fcilj ande avskrivningsprocent t illdmpas:

25-200 ir
'l hr

25 hr
5-20 hr

Komponentindelning
Materiella anliiggningstillgingar har delats upp pa komponenter nAr komponentema iir betydande och niir
komponenterna har vasentligt olika nyttjandeperioder. Niir en komponent i en anliiggningstillging bys
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsviirde aktiveras. Utgifter f6r ldpande reparationer och underhill redovisas som kostnader.

Lineutgifter
De lineutgifter som uppkommer dA fdretaget linar kapital kostnadsftirs i resultatriikningen i den period
de uppstir.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansriikningen inkluderar kundfordringar och civriga fordringar,
leverantcirsskulder, och lineskulder. lnstrumenten redovisas i balansriiklingen nzir friretaget blir part i
instrumentets avtalsmiissiga villkor.
Finansiella tillgingar tas bort frin balansriikningen ner reten att erhilla kassafldden frin instrumentet
har lcipt ut eller civerlorts och loretaget ijverftirt i stort sett alla risker och formS.ner som iir fdrknippade
med iiganderiitten.

ff
0,

Finansiella skulder tas bort frin balansriikningen n2ir fiirpliktelsema har reglerats eller pe annat satt
upphdrt.



Edsbyn Arena AB (Publ.)

Org.nr 55661 7-7530

6 ( l0)

Kundfordringar och civrisa fordringar
Fordringar redovisas som omsattningstillgengar med undantag fiir poster med f'rirfallodag mer iin I2
minader efter balansdagen, vilka klassificeras som anlaggningstillgingar. Fordringar tas upp till det
belopp som liirvZintas bli inbetalt efter avdrag liir individuellt bedcimda os?ikra fordringar.

Lineskulder och Ieverantrirsskulder
Lineskulder och leverantcirsskulder redovisas initialt till anskaffningsviirde efter avdrag Iiir
transaktionskostnader.

Inkomstskatter
Total skatt utgdrs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatriikaingen, utom di
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillh6rande skatteeffekter redovisas i

eget kapital.

Akluell sktttt
Aktuell skatt avser inkomstskatt lor innevarande rdkenskapsAr samt den del av tidigare riikenskapsirs
inkomstskatt som annu inte redovisats. Aktuell skatt beriiknas utifrin den skattesats som giiller per
balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt iir inkomstskatt som avser framtida rZikenskapsir till ftiljd av tidigare hiindelser.
Redovisning sker enligt balansriikningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar pi temporiira skillnader som uppstir mellan bok{tirda respektive
skattemiissiga viirden ltir tillgingar och skulder samt fiir <ivriga skattemiissiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beriiknas utifran gAllande skattesats pi balansdagen. Effekter av

ftiriindringar i g?illande skattesatser resultatfors i den period lordndringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anl?iggn ingstillging och uppskjuten skatteskuld som avsettning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemassiga avdrag

redovisas i den omfattning det Zir sannolikt att avdragen kan avriikras mot framtida skattemiissiga

dverskott.

P6 grund av sambandet mellan redovisning och beskattning s?irredovisas inte den uppskjutna

skatteskulden som iir hiinforlig till obeskattade reserver.

Avsiittningar
FOretaget gor en avsettning nar det finns en legal eller informell forpliktelse och en tillliirlitlig
uppskattning av beloppet kan gdras.

4,
L'q
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Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsattning
Rrirelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidoint?ikter samt intaktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader men fiire bokslutsdispositioner och skatter

Balansomslutning
Fdretagets samlade tillg6ngar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftir uppskjuten skatt) iprocent av
balansomslutning.

Not 2 Nettoomsiittningens I?irdelning

I nettoomsittningen ingir intiikter frin:
llanster
Hyror

Not 3 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt pi irets resultat
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare ar
Frir?indring av uppskjuten skatt avseende temporiira skillnader
Totalt redovisad skatt

Avstlmning av effektiY skatt

Proccnt
Redovisat rcsultat ltire skatt

2017-05-01
-2018-04-30

2016-05-01
-2017-0,1-30

552 7 51
1 520 533
2 073 287

2016-0s-01
-2017-04-30

584 990
r 489 000
2 073 990

2017-05-01
-20 r 8-0r-10

-25 456

-43 80s

-69 261

22 000
-43 805
-21 805

Skatt enligt gallande skattesats

Iij avdragsgilla kostnader
Under iret utnlttjande ar tidigare irs
underskottsavdrag vars skattevarde ej

redovisats som tillging
Skatt hiinlorlig ti11 tidigare 6rs redovisade

resultat
Rcdovisad effektiv skatt

2017-05-01
-2018-04-30

Belopp
326 '7 55

22.00 -71 886
-2 099

4 121

Procent

22.

2016-05-01
-2017-04-30

Belopp
t7 4 984

-38 496
-585

-4 724

22 000

-21 805

00

ftrt^
21,20 -69 261 12,46



Edsbyn Arena AB (Publ.)

Org.nr 556617-7530

Not ,l ltyggnader och mark

Ingiende anskaffnin gsv2irden

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

lngiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat Yerde

Not 5 Inventarier, yerktyg och installationer

In96ende anskaffningsviirden
Inkop
Utgiende ackumulerade an ska ffn i n gsvii rde n

IngAende avskrivningar
Arets avskrivn ingar
UtgAende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat verde

2018-04-30 2017-04-30
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30 913 079

30 913 079

-t I 036 135

-692 781
-11 728 916

-1 1t4 235
-22 588

-t 136 823

123 919

30 913 079

30 913 079

-10 34j i6i
-692112

-ll 036 135

-t 095 179

-19 056

-1 tt4 235

116 261

19 l8,l 163 19 876 911

2018-04-30 2017-04-30

1230 499
30 243

I 260 712

1 230 499

I 230,199

,.)
Lt



Edsbyn Arena AB (Publ.)

Org.nr 556617-7530

Not 6 Uppskjuten skatt pi temporiira skillnader
Uppskjuten skatt pi temporlra skillnader
2018-04-30

Temporiira skillnader

Avdragsgilla temporiira skillnader

2017 -04-30

Temporiira skillnader

Avdragsgilla temporiira skillnader

Fiiriindring av uppskjuten skatt

Uppskjuten
skalteskuld

t3t4t4
l3l 414

Uppskjuten
skatteskuld

81 609

87 609

Belopp vid
irets ingAng

87 609

87 609

Netto

131414
t3t 411

Netto

e (lo)

Belopp vid
irets utgAng

li I .1r.1

13 1 .11{

87 609

87 609

Redovisas i
resultatrlk.

43 805
,13 80s

Avdragsgilla temporiira skillnader

Not 7 Lingfristiga skulder

Skulder som ska betalas senare an f'em dLr efter balansdagen

Not 8 Checkriikningskredit

Beviljat belopp pi checkiikn ingskredit uppgir till
Utnyttjad kedit uppgAr tilt

2018-04-30 20r 7-04-30

5 000 000
5 000 000

l 500 000
0

s 000 000
5 000 000

I 500 000
252 202

2018-04-30 2017-04-30

M
/Jc*



Edsbyn Arena AB (Publ.)
Org.nr 556617-7530

Not 9 Stiillda siikerheter

Fiiretagsinteckning
F'astighetsinteckning

Edsbyn 201 8-08- 14

Verkstiil lande direktor

[Jlf BAckstrdm

10(10)

2018-0{-30 2017-04-30

l9 800 000
l2 880 000

32 680 000

19 800 000
12 880 000
32 680 000

P",t,lA@
Per-Olof UppegSrd

J ose l'l Iiiben reich
Ordfiirande

Malin Eriksson
lk/,rffi,r/,*

Maria Owdn

Daniel Ljungberg

VAr revisionsberiittelse har liirnnats 20 1 8-08- I 4

Ohrl ings PricewaterhouseCoopers AB

Guy Pemersten
Auktoriserad revisor

,"^,{:-=.-
///? /1..-.
Mo(ica Jons?ill

-D-;//4
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Revisionsberd.ttelse
Till bolagsstdmman i Edsbl.n Arena AB (Publ.), org.nr 5566t7-753o

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfijrt en revision av flrsredovisningen ftir Edsbyr Arena AB (Publ.) ftir rdkenskapsir r maj zorT till 3o april
2o18.

Er igt ver uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rdttvisande bild av Edsb),n Arena AB (Publ.)s finansiella stdllning per den 3o april zor8 och
av dess finansiella resultat fdr aret enligt irsredovisningslagen. Fdrvaltningsberdttelsen ir ftirenlig med
lrsredovisningens ciwiga delar.

Vi tillsB-rker derfiir att bolagsstemman faststeller resultatrakningen och balansrhkningen fdr Edsbyn Arena AB
(Publ.).

Gr-undfor uttalanden

Vi har utfdrt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. VArt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr oberoende i fiirhillande till
Edsbyr Arena AB (Publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i dwigt fullg,ort virt yrkesetiska ansvar enligt

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat iir tillrackliga och dndamilsenliga som grund fiir vflra uttalanden.

Styrelsens och uerkstd.Iland.e direktijtens ansuar
Det er sBTelsen och verkstiillande direLlriren som har ansvaret fiir att arsredovisningen upprdttas och att den ger
en rdttvisande bild enligt irsredovisningslagen. Stlrelsen och verkstdllande direktriren ansvarar dven fdr den
interna kontroll som de bedtjmer dr niidv?indig fdr att upprdtta en irsredovisning som inte innehiller nigra
vdsentliga felaltigheter, vare sig dessa beror pe oegentligheter eller pi fel.

Vid upprdttandet av irsredovisningen ansvarar stlrelsen och verkstiillande direktdren fiir bediimningen av
bolagets ftirmlga att fortsdtta verksamheten. De upplyser, nar si dr tilldmpligt, om ltirhillanden som kan p6verka
fdrmagan att fortsiitta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilldmpas dock inte om sqrelsen och verkstdllande direkttiren avser att likvidera bolaget, upphtira med
verksamheten eller inte har nigot realistisk alternativ till att giira nagot av detta.

Reuisorns ansuar

Vira mil dr att uppn$ en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller nigra
visentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pi fel, och att ldmna en revisionsberettelse
som innehaller vira uttalanden. Rimlig sdkerhet Ir en hrig grad av sdkerhet, men er ingen garanti ftir att en
revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppste pa grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirventas paverka de ekonomiska beslut som anvindare fattar med grund i
6rsredovisningen.

En ylterligare beskrivning av vert ansvar fiir revisionen av irsredovisningen finns pi Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrir.ning dr en de1 av revisionsberdttelsen.

1av2
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden

Uttiver v&r revision av Srsredovisningen har vi aven utftirt en relision av st1,Telsens och verkstdllande direkiirens
fiirvaltning fiir Edsbl,n Arena AB (Publ.) fiir rdkenskapsir r maj 2017 till 30 april 2018 samt av fdrslaget till
dispositioner betrdffande bolagets vinst eller fiirlust.

Vi tillsqTker att bolagsstimman behandlar ftirlusten enligt ftirslaget i ftirvaltningsberdttelsen och beviljar
sty'relsens ledamtiter och verkstdllande direktciren ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret.

Grund for uttalanden

Vi har utfiirt revisionen enli6 god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Revisorns arsvar. Vi 6r oberoende i ftirhillande till Edsbln Arena AB (Publ.) enligt god rerisorssed i Sverige och
har i iiwigt fullgjort vart rrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhAmtat ar tilrecHiga och indamilsenliga som grund ftir vira uttalanden.

Styrelsens och DerkstAlhnde direktiirens ansuar
Det ar stlrelsen som har ansvaret ftir fiirslaget till dispositioner betreffande bolagets vinst eller ftirlust. Vid frirslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedtimning av om utdelningen dr fiirsvarlig med hdnsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och sker ste[er pi storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, liL'viditet och stiillning i iirrigt.

Stlrelsen ansvarar fdr bolagets organisation och fciwaltningen av bolagets angeldgenheter. Detta innefattar bland
annat att fortltipande bedcima bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisatiol ar utformad
sA att bokfriringen, medelsfriwaltningen och bolagets ekonomiska angelegenheter i d!1igt kontrolleras pe ett
betryggande sett. Den verkstdllande direkdren ska skdta den kipande fiirvaltningen enligt stlrelsens riltlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de atgdrder som dr ntidvdndiga fiir att bolagets boldriring ska fullgriras i
t verensstemmelse med lag och ftir att medelsfrirvaltningen ska sktttas pe ett betryggande sdtt.

Reuisorns onsuor
Virt mil betrdffande revisionen av fiirvaltningen, och dhrmed vert uttalande om ansvarsfrihet, ir att inhdmta
revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bediima om nagon stlrelseledamot eller verkstdllande
direLtdren i nagot vdsentligt avseende:

. fdretagit negon atgard eller gjort sig slyldig till nigon fdrsummelse som kan fdranleda ersdttningsslyldighet
mot bolaget

. pa nagot annat sett handlat i strid med altiebolagslagen, irsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Virt m6l betrdffande revisionen av fiirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fiirlust, och diirmed v6rt
uttalande om detta, dr att med mlig grad av sdkerhet bedcima om fiirslaget ar fdrenligt med aktiebolagslagen.

fumlig sdkerhet hr en hcig grad av sdkerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utfiirs enliS god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptecka atgarder eller ftirsummelser som kan fiiranleda
ersattningssMdighet mot bolaget, eller att ett fdrslag till dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust inte dr
frirenligt med aktiebolagslagen.

En )'tterligare beskrivning av vart ansvar liir revisionen av fijrvaltningen finns pa Revisorsinspeltionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ir en del av revisionsberlttelsen.

Stiderhamn den r4 auBusti 2or8

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Guy l'ernersten
Auktoriserad rer.isor
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