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Örebro Hockeyklubb spelar sedan säsongen
2013/14 i den högsta hockeyligan i Sverige (SHL,
Svenska hockeyligan). Föreningens utveckling
har under de senaste tre-fyra åren gått mycket
fort. Omsättningen har ökat från 25 Msek till idag
närmare 100 Msek. Lönesumman har ökat från ca
10 Msek till ca 60 Msek och publiksnittet har ökat
från ca 2500 till 5100.

Som företag är Örebro Hockeyklubb idag ett av
Örebros 100 största företag , sett till såväl
omsättning som antal anställda. Den verksamhet
som bedrivs – en idrottslig sådan – är dock av ett
särskilt slag i jämförelse med de flesta andra
företagens verksamheter. Elitidrotten ger
nämligen upphov till flertalet särskilda effekter
för samhället. Den har idag en betydelse för
samhället som ofta diskuteras, såväl i ett lokalt
som i ett större perspektiv.

Kopplat till Örebro Hockeyklubb kan dessa
effekter delas in i tre olika områden.

- Ekonomiska effekter. Vilka effekter, såväl
kortsiktiga som långsiktiga, ger elitidrotten för
lokal turism och handel?

- Samhörighetskänslan. En ökad känsla hos
invånarna att ha stolthet för sin kommun.

- Direkta ekonomiska effekter. Vilka direkta
intäkter finns för samhället genom elitidrotten, i
detta fall Örebro Hockeyklubb?

3
TTC - slutlig version

Förord

”Vilka direkta intäkter
finns för samhället genom
elitidrotten, i detta fall
Örebro Hockeyklubb?”

Det är viktigt för såväl beslutsfattare som
invånare i Örebro att förstå vilken direkt effekt
Örebro Hockeyklubbs verksamhet har på såväl
kommunens intäkter som på övriga
skatteintäkter. Det är i detta syfte som denna
utredning har genomförts.

Utredningen syftar enbart till att beskriva de
direkta ekonomiska effekterna som Örebro
Hockeyklubb genererar i form av skatter,
avgifter, m.m. Betydelsen av samhörighetskänsla
är i allmänhet svåra att mäta i ekonomiska
termer, varför det inte kommer att beröras
närmare.

Vad gäller övriga allmänna ekonomiska effekter
kan kort nämnas att Brynäs IF 2013 gjorde en
utredning via HUI (f.d. Handelns
utredningsinstitut) som visade på en effekt vid
varje matchtillfälle motsvarande tre miljoner
kronor i ”lokal omsättning”. Liknande
undersökningar har gjorts centralt av SHL som
visar ett snitt på ca en miljon per matchtillfälle i
ökad turist- och handel omsättning (lokala
biljetter till evenemangen exkluderat).

Utredningen har genomförts av PwC på uppdrag
av styrelsen i Örebro Hockeyklubb.

Ulf Gejhammar, styrelseordförande ÖHK

Ulf Gejhammar, ordförande ÖHK
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Bolagsskatt är bara en liten del av
de skatter som ett företag rent
faktiskt bidrar med till samhället,
även om det oftast är den skatten
som hamnar i rampljuset när det
ska utläsas hur mycket ett företag
betalar i skatt av sin omsättning. Ett
företag betalar dock betydligt mer
skatt samt innehåller och
administrerar även ytterligare
skatter å andras vägnar.

PwC:s ramverk för Total Tax
Contribution (TTC) innebär ett
standardiserat sätt att identifiera
och mäta ett företags totala bidrag
till statens skatteintäkter.
Ramverket används globalt inom
olika branscher och används bland
annat av Världsbanken som ett
instrument för att mäta ekonomiska
avtryck av en verksamhet. TTC tar
upp alla de olika skatter som ett
företag betalar. Det är mycket
bredare än bara bolagsskatt och
fokus ligger på kontantbetalningar
till stat och kommun.

TTC kan hjälpa företagsledare att ta
välinformerade beslut i
verksamheten samt ger en bättre
översikt över skatterisker. En TTC-
rapport kan bland annat användas
som jämförelsematerial i en specifik
bransch, region eller land, när det
kommer till exempelvis inbetalda
arbetsgivaravgifter, bolagsskatt och
mervärdesskatt.

Denna rapport är den första globalt
som tas fram för en idrottsklubb.
Ramverket har därför anpassats till
att passa in på de skatteregler med
mera som gäller för svenska
allmännyttiga ideella föreningar.

Den metodik som använts,
avgränsningar och definitioner
finns beskrivna under avsnittet
Avgränsningar i denna rapport.
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Om Total Tax Contribution

Ett standardiserat sätt att
identifiera och mäta ett
företags totala bidrag till
statens skatteintäkter.
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Örebro Hockey består av
moderföreningen Örebro Hockey
Klubb och de två dotterbolagen
Örebro Elithockey AB och Örebro
Arenaservice AB. Hockeymatcherna
spelas i Behrn Arena.

I föreningen finns cirka 250
medlemmar. I koncernen finns,
förutom laget och personalen kring
detta, anställda som arbetar med
bland annat företagsledning,
marknadsföring och ekonomi.
Totalt var 113 personer anställda av
Örebro Hockey och dess bolag
under 2013/2014, varav 50 stycken
på heltid. Av dessa utgör 31 stycken
professionella ishockeyspelare.

Inför säsongen 2013/2014 gick
Örebro Hockey upp i den högsta
hockeyligan SHL vilket innebar en
hel del nya utmaningar, både
sportsligt, ekonomiskt och
logistikmässigt.

Örebro Elithockey AB är
dotterbolaget där uthyrningen av
kommersiella ytor och loger
bedrivs. I den här delen av
verksamheten ligger en stor del av
sponsringen, då företag köper in sig
på loger mot att deras logga syns i
Behrn Arena.

Örebro Arenaservice AB driver
kiosk-, restaurang- och
pubverksamheten i Behrn Arena.
I grunden för detta finns ett avtal
med en extern part som har
ansvaret för det operativa arbetet i
denna verksamhet, innebärande
bland annat planering av personal.

Under det gångna räkenskapsåret
har en del ombyggnationer skett för
att tillgodose det ökade behovet av
mat- och dryckesförsäljning i och
med att Örebro gick upp i SHL.

Omsättningen i koncernen uppgick
under räkenskapsåret till cirka
90 Msek.

Den koncerngemensamma vinsten
var cirka 865 000 kronor för det
aktuella året. Örebro Hockeys
omsättning är den näst lägsta
omsättningen bland SHL-klubbarna
under 2013/2014, där
snittomsättningen för alla SHL-
klubbar var cirka 119 Msek.
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Om Örebro Hockey räkenskapsåret 2013/2014
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Skatter och avgifter som
betalas av Örebro Hockey och
dess bolag

Inkomstskatt

Den skatt Örebro Hockey betalar på
vinst av skattepliktig rörelse.

Aktiebolag är skyldiga att betala
bolagsskatt på den vinst som
uppstår efter att skattemässiga
regler beaktats. Skatten uppgår för
närvarande till 22 procent. Även
ideella föreningar är skattepliktiga
för näringsinkomster, men
omfattande undantag gör att
inkomster som anses ha naturlig
anknytning eller vara hävdvunna
finansieringskällor inte beskattas.
För Örebro Hockeys del innebär det
att inga inkomster från föreningens
verksamhet beskattas med
inkomstskatt. Eftersom ÖAS gick
med skattemässigt underskott
under året, betalas enbart
inkomstskatt av ÖEH.

Den inkomstskatt som betalades
under 2013/2014 uppgick till 4 097
kronor.

Arbetsgivaravgifter

De skatter och avgifter som Örebro
Hockey betalar i egenskap av
arbetsgivare.

Avgifterna varierar från 15,49
procent upp till 31,42 procent.
Dessa avgifter betalas varje månad
och beräknas på både spelarnas och
övrig personals löner.

De totala arbetsgivaravgifterna för
2013/2014 uppgick till 8 805 520
kronor.

Särskild löneskatt på
pensioner (SLP)

Den skatt som betalas på
tjänstepensioner utfästa av Örebro
Hockey.

Personalen i Örebro Hockey har rätt
till tjänstepensioner enligt
kollektivavtal. På de premier som
betalas till de försäkringsbolag som
administrerar pensionen ska 24,26
procent särskild löneskatt betalas.

Den totala särskilda löneskatten för
2013/2014 uppgick till 1 715 585
kronor, varav latent SLP utgör
975 542 kronor.

Reklamskatt

Den skatt som betalas för
exponering av reklam, till exempel
skyltar i Behrn Arena och
dräktreklam.

När Örebro Hockey publicerar
reklam uppgår reklamskatt med 8
procent enligt ett särskilt
förfarande. Skatten administreras
av Skatteverket i Ludvika.

Den totala reklamskatten för
2013/2014 uppgick till 515 944
kronor.

Ej avdragsgill mervärdesskatt

Den mervärdesskatt (moms) som
betalas av Örebro Hockey och dess
bolag som inte kan dras av.

Bolag som bedriver momspliktig
verksamhet ska lägga på moms på
sina tillhandahållanden. Samtidigt
kan de dra av den moms de blivit
debiterade i samband med inköp.

Örebro Hockey bedriver inte
momspliktig verksamhet i
föreningen, vilket innebär att de
inte har rätt till avdrag för den
ingående momsen och det blir en
skattekostnad.

Den totala icke-avdragsgilla
momsen beräknas ha uppgått till
2 892 945 kronor.
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Om skatterna

Arbetsgivaravgifterna
uppgick till
8 805 520 kr.
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Skatter och avgifter som
Örebro Hockey uppbär och
administrerar åt staten

Nedanstående skatter och avgifter
belastar de anställda eller köpare av
tjänster och är inte en kostnad som
belastar Örebro Hockey. Örebro
Hockey har enligt lag skyldighet att
innehålla och administrera
skatterna för statens räkning och
sedan rapportera in dem till
myndigheterna eftersom de
genererats av Örebro Hockeys
verksamhet.

Innehållen preliminär skatt

Denna skatt utgörs av den
kommunala och statliga skatt som
Örebro Hockey månatligen
innehåller på spelare och övrig
personal för de anställda.

Det innehållna skattebeloppet
uppgick till 10 188 237 kr.

Den kommunala inkomstskatten på
ersättningar som hänför sig till
perioden beräknas uppgå till
8 855 016 kr.

Av beloppen ovan utgör 1 308 900
kr latent skatt på avsatta
direktpensioner som beskattas och
innehålls först när pensionen tas ut.

Mervärdesskatt

Den mervärdesskatt som genereras
av föreningens bolag på sålda
tjänster och varor.

Det belopp som redovisats som
utgående moms (det vill säga moms
som tagits ut av företag och
privatpersoner) uppgick till
3 668 224 kronor.

Den avdragsgilla ingående moms
som Örebro Hockey kunnat återfå
uppgår till 2 864 375 kronor.
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Om skatterna, forts.

Foto: Linnéa Nyängen / Örebro Hockey

Den beräknade kommunala
inkomstskatten uppgick till 8 855 016 kr
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Utöver skatterna som anges tidigare
betalar Örebro Hockey direkt eller
indirekt ett antal ytterligare skatter
där vi inte från befintligt underlag
kunnat kvantifiera beloppen.

Energiskatt

I de elräkningar som betalas av
föreningen ingår olika former av
energiskatter. Detta ingår i fakturan
från leverantören och redovisas inte
särskilt i Örebro Hockeys
redovisning.

Punktskatter alkohol

På den alkohol som säljs i barer och
restauranger i Behrn Arena utgår
punktskatter som uppgår till en stor
del av kostnaden på de inköp som
görs. Detta ingår i fakturan från
leverantören och redovisas inte
särskilt i Örebro Hockeys
redovisning.

Tull

Delar av den utrustning som
används i Örebro Hockeys
verksamhet (klubbor, elektronisk
utrustning med mera) är tillverkad
utanför EU, vilket ofta medför en
tullkostnad när varan importeras
till EU. Tullkostnaden variera
beroende på varans ursprung,
klassificering och pris. Detta ingår i
fakturan från leverantören och
redovisas inte särskilt i Örebro
Hockeys redovisning.

Fordonsskatter

Ett flertal anställda inom Örebro
Hockey har bilar som tillhandahålls
av leasingbolag. På dessa bilar
betalas fordonsskatt och skatt på
förbrukat drivmedel. Detta ingår i
fakturan från leverantören och
redovisas inte särskilt i Örebro
Hockeys redovisning.

Avkastningsskatt
kapitalförsäkringar

Örebro Hockey äger ett stort antal
kapitalförsäkringar för att säkra de
pensionsutfästelser som lämnats till
spelarna. Dessa kapitalförsäkringar
belastas med avkastningsskatt som
tas från kapitalförsäkringen.

Denna skatt redovisas inte särskilt
av Örebro Hockey.

Fastighetskatt

Värdet på de fastigheter som
Örebro Hockey hyr för sin
verksamhet är normalt underlag för
fastighetskatt. Detta ingår i
fakturan från leverantören och
redovisas inte särskilt i Örebro
Hockeys redovisning.
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Skatter som inte kunnat kvantifierats
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Affärsmässiga transaktioner

Örebro Hockey har ett antal
transaktioner med Örebro kommun
och dess bolag där ersättning utgår
för utförda prestationer.

Örebro kommun betalar en
marknadsföringsersättning till
Örebro Hockey. Örebro kommun
får reklamplats på isen, exponering
av arenanamn, biljetter, tillträde till
loger, partnerevent med mera.

Örebro Hockey hyr kommersiella
delar av Behrn Arena från
Örebroporten samt icke-
kommersiella ytor från Örebro
Kommun.

Örebro Hockey bedriver del av
undervisning för ishockeygymnasiet
i Örebro. För det får de ersättning
för undervisning .

Kontant stöd

Örebro Hockey får kontant stöd
från offentlig sektor enligt följande:

Anställningsstöd

Örebro Hockey har anställda som
omfattas om reglerna kring statligt
anställningsstöd. I enlighet med de
reglerna ges lättnad motsvarande
del av lönekostnaden.

Den totala ersättningen för
2013/2014 var 164 683 kr.

Ersättningar från RF

Örebro Hockey får stöd från
Riksidrottsförbundet kopplat till de
ungdomar som deltar i föreningens
verksamhet (LOK-stöd samt
Idrottslyftet). Även om RF i sig inte
är en del av offentlig sektor,
finansieras beloppen huvudsakligen
från statliga medel och har därför
tagits med.

Den totala ersättningen för
2013/2014 var 224 384 kr.
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Transaktioner med offentlig sektor
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Förutom den kommunalskatt som
de anställda i Örebro Hockey
betalar och som berörs i andra delar
av rapporten går det att kvantifiera
följande parametrar:

Anställning och inflyttning

Örebro Hockey har cirka 50 stycken
heltidsanställda. Av dem var 21
stycken nyanställda till säsongen
2013/2014. Av dessa 21 var 7
stycken nyinflyttade till Örebro. 8
stycken var sedan tidigare bosatta i
Örebro och resterande är
folkbokförda i andra kommuner. De
7 som var nyflyttade har även 3
vuxna personer som är folkbokförda
på samma adress, samt 4 barn.

Vid en jämförelse med föregående
års anställda har 14 personer slutat.
Av dem var fyra personer
folkbokförda på annan ort och
resterande folkbokförda i Örebro.
En av de som tidigare varit
folkbokförd i Örebro, har lämnat
Örebro efter anställningen. Denne
hade ingen ytterligare person
folkbokförd på adressen.
Resterande nio personer är fortsatt
folkbokförda i Örebro.

Givet ovanstående har
verksamheten 2013/2014
inneburit en nettoinflyttning
till kommunen med 13
personer samt ytterligare 7
arbetstillfällen för redan
bosatta personer.

Det är inte möjligt att beräkna
inkomster för samtliga som flyttat
in och ut från Örebro eftersom
dessa uppgifter inte är tillgängliga.

10
TTC - slutlig version

Effekter för Örebro kommun
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ÖHK ÖEH AB ÖAS AB Totalt

Grunduppgifter

Räkenskapsår 130501-140430 121211-140430 130101-140430

Omsättning 70 286 150 7 452 211 10 738 856 88 477 217

Resultat efter finansnetto 1 384 187 15 445 -492 667 906 965

Antal anställda 91 2 20 113

Antal heltidsanställda 42 0 8 50

Skatter som betalas av Örebro Hockey

Inkomstskatt 0 4 097 0 4 097

Arbetsgivaravgifter 8 326 429 43 960 435 131 8 805 520

Särskild löneskatt Pensioner (SLP) 1 709 242 0 6 343 1 715 585

Reklamskatt 515 944 0 0 515 944

Icke-avdragsgill moms 2 892 945 0 0 2 892 945

Totalt 13 444 560 48 057 441 474 13 934 091

Skatter som uppbärs av Örebro Hockey

Utgående moms 0 1 863 053 1 805 171 3 668 224

Ingående avdragsgill moms 0 -1 045 383 -1 818 992 -2 864 375

Preliminärskatter anställda 9 695 318 40 804 452 115 10 188 237

Totalt 9 695 318 858 474 438 294 10 992 086

Stöd från offentlig sektor

Anställningsstöd 164 683 0 0 164 683

Ersättningar RF mm (LOK-stöd, Idrottslyftet) 224 384 0 0 224 384

Totalt 389 067 0 0 389 067
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Sammanställning - betalda skatter och avgifter
Örebro Hockey 2013/2014

Den totala skatt som går att
kvantifiera uppgick till 24 926 177 kr
för perioden. Utöver det betalas
indirekta skatter som inte går att
kvantifiera.
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• Underlag för arbetsgivaravgifter har beräknats utifrån kontantprincipen, för att bättre följa
arbetsgivarredovisningen till Skatteverket. Det innebär att eventuella för och efterskottsbetalningar som
belöper på löner för säsongen inte beaktats.

• Spelare i SHL har möjlighet att löneväxla delar av sin lön mot så kallade direktpensioner. Direktpensionen
beskattas först i samband med att den tas ut av spelaren. I samband med att pensionen tas ut betalas även
särskild löneskatt på pensioner (SLP). Vi har i rapporten beräknat den latenta SLP till 24,26 procent av de
utfästa direktpensionerna. Den latenta preliminära skatt som belöper på pensionerna har beräknats uppgå
till kommunal skatt 32,55 procent, även om den faktiska som kommer att betalas, beror på bosättningsort
och andra inkomster det år pensionen tas ut.

• Den icke-avdragsgilla momsen har inte bokförts på ett separat konto utan ingår i de totala kostnaderna.
Momsbeloppet har därför beräknats genom att ta den aktuella kostnaden och därefter beräkna moms med
den skattesats som normalt gäller för den aktuella kostnaden. Vi har inte gått igenom samtliga fakturor för
att verifiera totalbeloppet utan enbart gjort stickprov för att verifiera beloppen.

• Den kommunala inkomstskatten är beräknad med skattesatsen 32,55 procent och med 2014 års
skattesatser. Den inkluderar inte kyrkoavgift eller begravningsavgift.

• Eftersom kommunalskatten betalas i den kommun där spelaren är folkbokförd den 1 november kalenderåret
innan inkomsten utbetalas, kommer ersättning från de inflyttade spelarna enbart delvis beskattas i Örebro.
Samtidigt kommer de utflyttade spelarnas inkomster från andra arbetsgivare beskattas i Örebro under hela
flyttåret. För att kunna beräkna skatten har vi därför utgått ifrån de spelare som ingick i truppen under
perioden 2013/2014. Som underlag har vi använt spelarens totala inkomst under Örebro Hockeys
räkenskapsår och använt skattesatsen för Örebro kommun, oavsett faktisk folkbokföringsort den 1
november 2012 respektive 1 november 2013. Kommunalskatten påverkas av andra inkomster och avdrag,
varför beräkningen inte går att validera.

• Ingen hänsyn har tagits till effekter av de kommunala utjämningssystemen.

• Innehållet har tillhandahållits av ÖHK och är inte detaljgranskat. PwC har gjort ordinarie revision av
verksamheten och översyn av årsredovisning. Utöver det har inte informationen validerats och PwC kan
därför inte ge några utfästelser eller garantier med avseende på riktigheten av den information som
rapporteras.

• Alla poster redovisas till dess nuvarande pris och inga inflationsjusteringar har gjorts. Som ett resultat är
inte skatteavgifterna direkt jämförbara med de uppskattade ekonomiska avgifter eller siffror som redovisas i
Örebro Hockeys bokslut.
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Avgränsningar
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