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VÅR VISION
 
Djurgårdens idrottsförening får människor att växa 
genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa.
• För oss är idrott något som får människor att växa 
• Vi ger en gemenskap och en utvecklande väg för att hantera utmaningar 
• Vi visar att rättvisa förutsättningar bygger både individer och samhälle 

VÅR POSITION
 
Stockholms Stolthet – Sveriges ledande idrottsförening.
• Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen i Sverige och en symbol för Stockholm 
• Vi agerar nytänkande för att utveckla våra idrotter, vårt sociala ansvar, vår attraktionskraft och gemenskap. 
• Vi vågar ta ställning och visa vägen

VÅRA NIO FRAMGÅNGSPRINCIPER
De är vår vägledning och ska genomsyra all verksamhet. De är likt vision och position 
en evig strävan och inget man blir klar med. De ska styra riktningen på våra beslut och 
inspirera till aktiviteter. De är även en personlig inspiration för varje djurgårdare.

Stå upp för rättvisa - Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör 

Tydligt ledarskap - Vi visar med vägen höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage.
 
Tar socialt ansvar - Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet 
och är en aktiv positiv kraft i samhället. 

Professionell inställning - Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet 
och att lära oss i allt vi gör. 

Goda förebilder - Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer. 

Varm gemenskap - Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra. 

Alltid visa vilja - Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang.

Uppmuntra mod - Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa.

Glädje och kärlek - Vi delar entusiasm, inspiration och hopp.

VÄRDEGRUND 
DJurgårdens Idrottsförening
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Djurgården 
HockeY i korthet 
2017/2018
• Herrlaget kom tvåa i grundserien och nådde semifinal.  

• Damlaget tog sig till semifinal efter att ha slutat fyra i grundserien. 
Där tog det stopp mot Luleå. 

• På Hovet hade vi totalt 154 368 åskådare i grundserien gav ett 
hemmasnitt på Hovet på 6432 åskådare/match. I slutspelet höjdes 
snittet till 9234 åskådare/match och totalt 54 165 personer 
såg Djurgårdens sex slutspelsmatcher.  

• Genomförde en nyemission via Crowd-funding som gav 3 400 nya 
delägare och ett kapital på 13 miljoner. 

• Djurgården J18 vann SM-guld efter att ha vunnit grundserien 
och sedan gått obesegrade genom hela slutspelet. 
I finalen besegrades Modo med 3-1.  

• Fyra herrspelare blev uttagna i landslagsspel under säsongens 
gång. I Damkronorna fanns två djurgårdsspelare med i OS. 

• Koncernens omsättning uppgick till 113 mkr och resultatet 
efter skatt blev 0,8 mkr.  

• Koncernens eget kapital uppgår till 23,3 mkr. 

• Stockholms stad fattade inriktningsbeslut om modernisering 
av Ericsson Globe och rivning av Hovet. 

• Fortsatt satsning med ökade resurser för herr och damlagen, 
kommersiell organisation och aktivering av barn och unga i Stockholm.
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Ordförande och 
 KLUBBDIREKTÖR HAR ORDET
Väldigt glädjande att Djurgården Hockey har 
tagit ett stort steg mot sina långsiktiga mål-
sättningar. Herrlaget, som är loket i vår verksam-
het, har gjort sin bästa säsong sedan 09/10 med 
en andra plats i grundserien och förlust i sjätte 
semifinalmatchen. Detta är ett bra steg mot 
målsättningen att bli ett topplag långsiktigt och 
hållbart som skapar grunden för kommande SM 
guld. Lika glädjande är det att vårt J18 lag tog 
SM guld och visade vilken talang och utveckling 
vi har i hela vår verksamhet. Höstens ”crowd 
funding” var även det en succé där vi genom 
den emissionen stärker vårt egna kapital med 
ytterligare ca 13 miljoner kronor. Det skapar 
en plattform för långsiktigt ekonomiskt 
hållbar verksamhet.

Herrlagets framfart under säsongen är väldigt 
glädjande ur många aspekter. Vi har visat att vår lång-
siktiga strategi att jobba målinriktat efter en plan som 
innehåller en centralt utformad spelidé som sam-
tliga lag från U 15 och uppåt jobbar efter, tränings- 
mängd och inriktning, ledarskap och konstant ut-
veckling håller. Vi har inte bara visat bra resultat rent 
placeringsmässigt utan även att vi spelar en 
modern, fartfylld och väldigt rolig hockey.  Vi ser med 
stor tillförsikt fram mot nästa säsong där vi hoppfullt 
fortsätter att utvecklas och skapar positiva signaler i 
hockey Sverige.
 
Vår strategi på juniorsidan går ut på att få upp unga 
spelare som kvalificerar sig i en högre miljö tack vare 
sin kompetens och kapacitet. Därför ser vi framtiden 
an med stor tillförsikt i och med att vårt U16 lag spelade 
”final four” som avslutning på säsongen. Här grund- 
lägger vi den framtida juniorsatsningen. J18 laget 
tog SM guld och i det laget finns mycket talang, inte 
bara spelmässigt, utan även träningstalang. Skall bli 
spännande att följa. J20 laget var ett ganska ungt 
lag och gjorde en fullt godkänd säsong toppat med 
att spela slutspel. På ungdomssidan arbetar vi också 
metodiskt med vår värdegrund som är basen i att våra 
unga spelare utöver en bra hockeyutbildning även 
får goda värderingar. Värdegrunden beskriver hur 
såväl spelare, ledare som föräldrar ska uppföra sig 
när vi tränar och spelar matcher.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damlaget hade en säsong som kantades av skador 
inledningsvis. Trots det hittar laget rätt och tar sig till 
semifinal där man blir utslagna av blivande mästar-
na Luleå. Vi har tagit många lärdomar från den här 
säsongen. Efter fyra år med goda framgångar så tar vi 
nu ännu ett steg för att bygga en stabilare grund och 
säkerställa en hög leverans sett över tid. Vi kommer 
fortsätta vara starka på damsidan även framöver.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arena och träningsanläggning 
Arena- och träningsanläggningsfrågan går sakte-
liga framåt och det är taget ett inriktningsbeslut hos 
staden att modernisera Ericsson Globe. Tyvärr har det 
meddelats att man inte kommer att ta något genom-
förandebeslut innan valet vilket innebär att vi blir kvar 
på Hovet minst tre säsonger ytterligare. Vi kommer 
nu att satsa på att utveckla miljön runt Hovet under 
kommande säsonger. Ambitionen är att kunna servera 
bättre och mer varierad mat till besökarna, minska 
kioskköerna, utöka barerna och fräscha upp den 
allmänna miljön i gångarna. Vårt mål med Hovet som 
matcharena är att innan vi flyttar till ett ombyggt Globen 
skall vi kunna sälja ut samtliga grundseriematcher och 
givetvis behålla och även öka stämningen i hallen. 
Den är redan världsklass men vi har högre ambitioner. 

Det långsiktiga målet är en riktigt bra hockeyarena,  
ombyggt Globen, samt goda träningsfaciliteter i  
närområdet. Djurgården Hockey stödjer ombyggnads- 
förslaget men är också tydliga med att vi inte kommer 
att stödja en ombyggnad av Ericsson Globe om 
förslaget krymps eller bantas. Skall vi flytta från 
Hovet skall det vara till framtidens arena där vi 
kan utveckla vårt evenemang ytterligare, såväl 
publikt som kommersiellt, samt att vi får bättre 
träningsförhållanden än idag. Vi kommer framgent 
att vara fortsatt aktiva i arena- och tränings- 
anläggningsfrågan.
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Vår Stad
Det är vårt samlingsbegrepp för vårt arbete i Stock-
holm vad gäller upplevelse, organiserad idrott och 
spontanidrott som vi inlett med Djurgården Fotboll. 
Inom det paraplyet håller vi på att starta upp ”Urban 
Sports” – vårt mobila sportcenter som tar idrott och 
rörelse ut till barn och ungdomar direkt. Vi kommer 
med utrustning och kunnig personal till olika platser 
runt om i Stockholm som skapar förutsättningar för 
idrott lokalt. Det är att sänka trösklar på riktigt och 
ännu ett projekt som ligger i linje med våra framgångs- 
principer.

I en del av vårt redan befintliga arbete finns ”Ishockey 
för alla” som sedan fyra år är en förbild för Stocholms- 
hockeyn med över 6000 aktivitetstillfällen per 
år i Husby. Vi har även utökat konceptet till 
Botkyrka och i Husby arbetar vi aktivt med en 
fördjupad samverkan med skolorna i området. 
 

Ekonomi
Vi jobbar vidare med den beslutade verksamhets-
planen som är en långsiktig plan för hur vi skall 
bedriva och kontinuerligt utveckla verksamheten.

Resultatmässigt kommer vi på koncernnivå att 
redovisa ett resultat runt nollan. Vi hade ett tapp 
mot budgeterat under grundserien på både publik 
och företagsförsäljning som vi tog igen till stora de-
lar på ett bra slutspel. Positivt är att vi ökade publik- 
antalet mot föregående säsong, ökade publikintäk-
terna och hade i princip samtliga matcher i slut- 
spelet utsålda med en magisk stämning. Outstanding i 
Sverige. Det egna kapitalet uppgår till 23 miljoner kro-
nor på koncernnivån där kravet för elitlicensen är 4 mil-
joner kronor. Vi klarar även det uppställda likviditetsk-
ravet för elitlicensen med god marginal. Ovanstående 
känns tillfredsställande och en bra plattform finansiellt 
inför framtiden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För den kommande säsongen har vi lagt en budget 
som skall ge ett visst överskott på koncernnivå. Vi 
kommer att vara ansvarsfulla med vår ekonomi och 
inte göra några investeringar som riskerar att rasera 
det som är uppbyggt.

Vi har tre stora intäktsområden: företagsförsäljning, 
publikintäkter och centrala pengar från SHL. Ambi-
tionen är att öka på samtliga områden för att klara av 
våra målsättningar och fortsatta sportsliga satsning.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt att nämna är att vi har bildat ett gemensamt 
bolag med Djurgården Fotboll för försäljningen av 
merchandise, både i butik och på webben.  Vi bedriver 
sedan juli 2017 försäljningen i en ny butik i 
Globen Shopping som är Sveriges finaste butik för 
merchendise försäljning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vill passa på att tacka alla som varit med och 
bidragit till säsongen som varit. Tack till världens bästa 
publik!  Tack till alla företag och företagare som ställt 
upp och samarbetat på olika sätt med Djurgården 
Hockey. Tack även till alla engagerade och ambitiösa 
medarbetare i och runt hela vår organisation för ett 
utmärkt arbete.

Inför framtiden står vi väl rustade. Med en ekonomi 
som är under god kontroll och med starka lagbyg-
gen på både herr- dam- och juniorsidan med långsik-
tighet/kontinuitet som ledord känner vi oss trygga. 
Nu fortsätter vi det arbetet och vi ska även vara en 
stark aktör i samhället i vår huvudstad. Vi ser med 
stor tilltro fram emot den kommande säsongen.

Kaarel Lehiste 
Ordförande

Jenny Silfverstrand 
Klubbdirektör
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HerrAR
Flest poäng 
Patrik Lundh – 40 poäng 

Flest mål
Patrik Lundh – 15 mål

Flest assist
Patrik Lundh – 25 assist

Spelade alla matcher - 52 matcher
Patrik Lundh
Jonathan Davidsson
Niclas Bergfors
Calle Ridderwall
Henrik Eriksson
Jesper Pettersson

Mest istid
Marcus Högström 24.01 minuter

DAMER
Flest poäng
Josefine Jakobsen – 51 poäng

Flest mål
Andrea Dalen – 29 mål

Flest assist
Josefine Jakobsen – 32 assist

UTMÄRKELSER
Ambition- och attitydspriset 
Andrea Dalen

UTMÄRKELSER

UTMÄRKELSER
Årets målvakt i SHL 17/18 
Adam Reideborn 
 
Årets Järnkamin 
Adam Reideborn

Ambition- och attitydspriset 
Senior: Adam Reideborn
Junior: William Wiå

Rolle Stoltz hederspris 
Senior: Jesper Pettersson
Junior: Simon Johansson

B2B IT partner –
Årets utropstecken
Adam Reideborn

TITLAR
Djurgården J18 
tog SM-guld Josefine Jakobsen
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FLERA STEG FRAMÅT
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Året som har gått har inneburit såväl 
resultat- som spelmässig utveckling. Bland 
viktiga framgångsfaktorer var att vi kunde 
bygga vidare på den arbetsprocess, det 
spel och stora delar av den spelartrupp 
som lyfte vår tabellplacering från en sista 
plats i november 2016 till en andraplats i 
årets grundserie.
 
Under fjolårets säsong var vi ett lag som jobbade 
hårt, pressade motståndaren, försvarade oss bra 
och sedan vände spelet snabbt i djupled utan att 
ta för stora risker i spelet med puck vilket innebar 
den resultatmässiga resa i tabellen som krävdes. 
Således blev vi ett väldigt svårt lag att slå, men sam-
tidigt så blev vårt anfallsspel allt som oftast ofar-
ligt och ineffektivt vilket gjorde att vi hade prob-
lem att vinna matcher under ordinarie matchtid. 

 
Inför denna säsong var ambitionen att bibehålla 
de positiva delarna i fjolårets spel men också att 
noggrant och tålmodigt jobba med och utveckla 
vårt spel med pucken. Denna målsättning åter-
speglade sig i spelarrekryteringen på backsidan 
där vi värvade högerfattade backar så att vi fick 
en bra mix av vänster- och högerfattade backar.  
Vad det gäller vår ledarvision så kom mycket av 
jobbet inledningsvis att handla om att utvärdera 
och finjustera den verksamhetsplan och arbets-
process som vi hade under säsongen 16-17. Vår 
höga kravställning om individens ansvar kvar-
stod men försäsongsupplägget på is korrigerades 
till ett mer kvalitativt upplägg. Precis som de två 
senaste säsonger jobbade vår ledarskaps-
konsult Hans Jöhnk och undertecknad med att 
coacha tränarteamen och spelargruppen till att bli 
så högpresterande som möjligt. Grunden till detta 
lades genom att fördjupa relationerna mellan spe-
larna och bygga upp tillit och förtroende mellan 
spelare och ledare genom olika teambuilding-
möten och aktiviteter under vår/sommar. Ett nytt 
inslag jämfört med tidigare år blev att schema- 
lägga obligatoriska individuella samtal med vår 
mentale coach Hans Jöhnk för varje enskild 
spelare. Samtalen var avlastande och reflek-
terande samtal med fokus på mental utveckling 
hos varje spelare, något som jag anser är minst lika 
viktigt som fysisk och spelteknisk utveckling. 

 
Inför årets säsong tappade vi betydligt färre 
tongivande spelare än tidigare säsong. 
Mikael Tellqvist slutade, Emil Johansson gick till 
Boston, Ville Varakas återvände till IFK Helsing-
fors, Adam Ollas-Mattson ville pröva spel i AHL, 
Matt Anderson hamnade i Skellefteå och Daniel 
Brodin åkte på en långtidsskada under vårens  
spel i Tre Kronor.
  

 
 
 
 
 

De nyförvärv som värvades in var Joacim 
Eriksson, Marcus Fagerudd, Tom Nilsson, Jesper 
Pettersson, Andreas Engqvist, Rene Bourque 
och så lånades William Lagesson från Edmonton.  
Under säsongen kom vi också att värva 
Sebastian Strandberg från Pantern i Allsvenskan.
På grund av vår tabellplacering och uttåget i 
åttondelsfinalen föregående säsong så fick vi 
tyvärr inte delta i CHL denna säsong. 

Inledningen på SHL:s grundserie kändes otro-
ligt viktig för vår del med tanke på hur vi inled-
de föregående säsong. Vi hade ett tufft schema 
på pappret med tre bortamatcher mot HV71, 
Luleå och Brynäs under de fyra första match-
erna. Seriepremiären slutade med förlust mot 
HV71 men vi studsade tillbaka och vann hemma 
i sudden mot Malmö i den andra matchen. I den 
fjärde matchen mot Brynäs inkasserade vi vår 
andra vinst och det visade sig bli en vinst som 
gav oss vind i seglen. När juluppehållet kom och 
Marcus Davidsson/Axel Jonsson Fjällby lämnade 
oss för spel i junior-VM så låg vi 3:a i tabellen. 
I matchen mot Mora på Annandag jul så åkte 
dock Andreas Engqvist på en olycklig hjärn-
skakning och för första och enda gången under 
säsongen åkte vi därefter på tre raka förluster.  

Spelmässigt så dominerade vi många matcher 
och styrde matchbilden genom vårt stora puck- 
innehav. Vi lyckade snabbt vända spelet i djupled 
utan allt för många pucktapp. Vi tog spelet till 
anfallszonen och om vi inte gjorde mål i första 
anfallsvågen så lyckades vi spendera 
långa anfall i motståndarnas 
försvarszon. På så sätt 
kontrollerade vi allt som 
oftast matchbilden och vi 
tröttade ut våra motståndare. 
När vi tappade vårt spel- 
övertag var vi vältränade 
och orkade fortsätta vara 
intensiva och jobbiga i vårt 
försvarsspel vilket gjorde 
att vi allt som oftast 
lyckades återta pucken 
utan att hamna i egen 
försvarszon. 



I slutspelet fick vi en härlig motståndare i kvarts-
finalen i form av Linköping. Det var hög stämning 
på matcherna på Hovet och matcherna spelades i 
en väldigt hög, intensiv fart där vi allt som oftast 
hade initiativet. Vi vann den matchserien rätt-
vist med 4-1 i matcher där framför allt den sista 
matchen på Hovet bjöd på hög dramatik, där 
man slets mellan hopp och förtvivlan, och där 
ett avgörande kom med endast ett par sekunder 
kvar av ordinarie matchtid. I semifinalen väntade 
en ny härlig motståndare i Skellefteå. Vi domin-
erade den första matchen men den slank oss ur 
händerna och Skellefteå vann i sudden death. 
Initiativet i matchserien kom att bölja fram och 
tillbaka där match 4 fick en avgörande utgång 
då Skellefteå än en gång lyckades vända ett 
tvåmåls-underläge till vinst i sudden death och 
skaffade sig ett överläge med 3-1 i matcher. Trots 
en vändning i sista perioden i Globen inför en 
fanatisk, fantastisk hemmapublik så tog säsongen 
slut uppe i Skellefteå efter förlust i match 6. 

 
Inför säsongen hade vi en intern målsättning att 
komma topp 6 och direktkvalificera oss för kvar-
tsfinalspel. De s.k. experterna var många som 
dömde ut vår spelartrupp och knappt trodde på en 
topp 10-plats. Men med utgångspunkt i att vi fick 
behålla mer eller mindre samtliga ledande spe-
lare tyckte vi att målsättningen var rimlig. När se-
dan Rene Bourque tillkom som ett sent nyförvärv 
kändes det riktigt bra. Slutresultatet är vi nu alla 
väl bekanta med. Målsättningen om topp 6 och 
kvartsfinalspel infriades med råge. Jag är nöjd och 
stolt över det arbete våra ledare och spelare har 
lagt ner. Vi har inför framtiden skaffat nödvändig 
erfarenhet av att spela slutspelshockey långt in i 
april, vilket få av våra spelare hade erfarit tidigare.  

 
Inför nästa säsong ställs vi inför välbekanta ut-
maningar i vår utvecklingsprocess. Vi tappar 
flera av våra etablerade spelare på forwardsi-
dan och behöver trots det ytterligare utveckla 
vårt anfallsspel, vårt målskytte och våra special- 
teams i PP och BP. Jag känner en trygghet i 
de lärdomar vi lärt oss de senaste två åren och 
både tror och hoppas att vi ska fortsätta vara 
framgångsrika även nästkommande säsong.  

 
På juniorsidan var J20-lagets prestation en positiv 
sådan med tanke på åldersstrukturen. Många av de 
andra motståndarna hade äldre lag men trots det 
så nådde vårt J20-lag Super Elit topp-10, vilket är 
ett viktigt delmål för att säkerställa bästa möjliga 
matchning och utveckling under vårens seriespel. 

Super Elit topp-10 var en jämn och tuff serie och 
J20-laget slutade till slut på en åttondeplats. 

Inför slutspelet får lagen välja motståndare 
utifrån sin tabellplacering. När de sju första 

lagen hade valt sina motståndare till 1/8 
delsfinalen så återstod de regerande 
svenska mästarna Modo när det var vår tur.  
 
 
 

Det visade sig precis som ifjol att det skulle bli en 
för svår motståndare. Vi förlorade den inledande 
matchen på bortaplan, men vann sedan en jämn 
kamp på Hovet två dagar senare. I den avgörande 
matchen inledde vi starkt men orkade inte riktigt 
fullfölja hela vägen. Med tanke på ovan nämnda 
åldersstruktur i laget och det faktum att Marcus 
Davidsson och Axel Jonsson-Fjällby var ordinarie 
i A-laget hela säsongen så får denna unga trupp 
ett klart godkänt betyg för årets säsong. Laget 
tränades denna säsong av Jörgen Bemström och 
Michael Holmqvist.

Viktigast av allt med vår juniorutveckling är att vi 
fortsätter utbilda och utveckla spelare som käm-
par om platserna i A-laget. Denna säsong spelade 
bland annat Simon Johansson, Axel Andersson, 
Erik Walli-Walterholm, William Wiå och Christo-
pher Jona i A-laget och de fyra första kommer 
nästföljande säsong tillhöra grovtruppen i A-laget.

J18 tränades i år av Mattias Zackrisson och Johan 
Schillgard. Under hösten så dominerade laget 
väldigt många matcher och man tog enkelt hem 
seriesegern i regionselit. Efter jul blev motståndet 
tuffare då lagen från den södra serien anslöt, men 
J18 fortsatte sitt vägvinnande spel och vann även 
denna serie. 

Slutspelet fortsatte i samma vägvinnande anda. Vi 
tappade inte en match på vägen fram till finalen 
i Nyköping. Väl där väntade Modo och efter en 
mycket spännande match så bärgades guldet 
hem till Stockholm.

Sammanfattningsvis har vi en riktigt bra junior- 
utbildning vilket är viktigt för att vara attraktiva 
för Stockholmsbaserade talanger. Denna säsong 
spelade sammanlagt 13 spelare i de olika junior-
landslagen. Vårt absolut viktigaste mål i verksam-
heten är dock att utbilda och utveckla spelarna så 
att de får rätt förutsättningar och möjligheter att 
ta sig vidare i sina hockeykarriärer. Någonting som 
våra juniortränare genomfört på ett strålande sätt 
under säsongen som varit.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla 
som under säsongen på ett eller annat sätt varit 
delaktiga i Djurgården Hockey. Jag vill även passa 
på tacka vår hemmapublik och fans för allt stöd i 
samband med våra matcher på Hovet. De matcher 
då ni verkligen sjunger upp är ert stöd och sång en 
ovärderlig hjälp för våra killar till bra prestationer!

 
 
 

Joakim Eriksson
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Läroåret 2018  
UTVECKLINGEN FORTSÄTTER
Organisationen har fortsatt växa och 2018 
blev ett år med lite växtvärk. Det var en 
skadedrabbad trupp som kämpade för att 
hitta rätt under säsongen och som även 
gjorde det. En stark avslutning på serien 
tog slut mot blivande mästarna. 

Vår fjärde säsong är avklarad och vi lyckades 
inte försvara vårt SM-guld. Det här var vår 
första säsong med en heltidsanställd tränare. 
Men Roger Öhman fick en tuff start på tiden i 
Djurgården. Vi inledde säsongen extremt skade- 
drabbade och fick spela inledningen utan fulla 
kedjor. Att vi samtidigt ställs mot samtliga tippade 
topplag gjorde inte läget bättre. Vi stretade 
emot bra och plockade både poäng och segrar 
trots utgångsläget men det blev en stress i laget 
som följde med under resten av säsongen.

I takt med att spelare kom tillbaka till laget så 
kom vi även in i spelet. Vi avslutade seriespelet 
på ett mycket bra sätt och tog oss in i slutspelet 
med en bra känsla i laget. Kvartsfinalen blev 
inte heller något större problem utan fjolårets 
final-motståndare HV71 besegrades i två raka 
matcher.
 
I semifinalen väntade storfavoriten till guldet – 
Luleå. Vi förlorade i två raka matcher efter att 
ha hamnat i tidiga underlägen i båda matcherna 
och tvingats jaga rakt igenom.

Nu var och är inte guld vårt slutmål – det är 
fortsatt att bygga upp en organisation på dam-
sidan som år efter år är med och tampas i 
toppen av tabellen. Viktigare är att 
organisationen med anställda, partners och 
sponsorer måste bli helt självförsörjande 
för att allt som byggs upp skall bestå. 
Vi har under den säsongen som gått 
jobbat individuella utvecklingsplaner och ställt 
mer krav på träningsnivån. Det är något som 
vi kommer fortsätta med även framöver – vi 
ska vara ett lag som består av vältränade och 
hockeykunniga spelare.

Till nästa vinter kommer vi ha en stor omsättning 
på spelare något som inte bara är av ondo. 

 
 
 
 

Vi utvecklar hela tiden sättet som vi jobbar 
på med spelarna och när kravbilden ändras 
kan det uppstå lägen där spelare inte 
känner igen sig i den nya bilden.
 
Där kan vi börja om med tydlig arbetsbeskrivning 
till nya spelare vad gäller förväntningar från vår 
sida. Vi tror på det arbete som vi påbörjat och 
kommer fortsätta bygga vidare.  

Till nästa år kommer de sportsliga fokus- 
områdena återigen vara:
1. Förbättra spelarnas fysiska status efter den 
kravbild vi har tagit fram för att spela ishockey 
på det sätt som Djurgården vill stå för. Hur vi vill 
spela skall i ännu större grad styra hur vi tränar 
istället för tvärtom.

2. När damlaget drar igång isträningen efter 
sommaren så skall merparten av isträningarna 
bedrivas med ett individuellt utvecklingsfokus. 
Detta skall göras likt Djurgårdens Hockey- 
gymnasium där spelarnas individuellt taktiska 
och tekniska färdigheter skall vidareutvecklas. 

Det är Djurgårdens bedömning att detta är den 
sortens träning som skall prioriteras för att ta 
både oss och damishockeyn till nästa nivå.

Nästa år vill vi åter höja SM-bucklan. Huvud-
fokus är dock fortfarande att utveckla och bygga 
vidare på Europas sportsligt & organisatoriskt 
bästa damhockeyverksamhet.

Alltid Oavsett Utveckling,
 
 
 
 
 
 

Nils Ekman
Sportchef
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Vår ambition är att vara ett föredöme 
bland andra ungdomsverksamheter i 
Storstockholm där vi genom samver-
kan med andra föreningar kan bidra till 
ett starkare och sundare klimat för våra 
ungdomar i deras utbildning. Därför är 
det så viktigt att vår ungdomsverksam-
het inte jagar kortsiktiga framgångar på 
bekostnad av vår trovärdighet, värde- 
grund eller riktlinjer. Enkelt uttryckt, vi 
gör det vi säger.

Då hela idrottsrörelsen går från triangel till 
rektangel för att möta förändringar i samhället 
är det viktigt att vi i vår tur följer med i utveck-
lingen. För vår del betyder det att barnidrott 
är just barnidrott och att utveckling alltid 
kommer före resultat. Långsiktighet framför 
kortsiktighet, prestation före resultathets för 
att i lugn och ro fostra våra spelare utefter
deras egna förutsättningar och behov. 
Vi kan använda den alltmer populära liknelsen 
mellan ett sprintlopp och ett maratonlopp och 
konstatera att utveckling tar tid men resan är 
fantastisk.

Under säsongen har Djurgården Hockeys 
ungdomsverksamhet bestått av ungefär 250 
aktiva barn, från Hockeyskolan för nybörjar-
na och de allra yngsta till U16-laget där det i 
slutändan spelas om ett svenskt mästerskap. 
Barnen fostras av cirka 50 stycken ideella 
ledare i en verksamhet som i första hand 
syftar till att ge alla en positiv kontakt med 
idrott i allmänhet och ishockey i synnerhet. 

Andra året med ett flicklag, detta har vi till-
sammans med Brinkens IF. Efter ett första 
år med många härliga hockeydagar och 
poolspel ungefär varannan helg där vi 
spelat två matcher per gång fortsatte det-
ta år med deltagande i ytterligare en serie. 
 
 

Ett ständigt växande antal spelare är givetvis 
glädjande och vi har under de flesta pool-
spelen varit flest antal spelare bland delta-
gande lag. Till nästa säsong kämpar vi vidare 
och förhoppningen är att vi ska växa ännu mer. 
  
Djurgårdens ungdomsverksamhet bedrivs 
som en del av den ideella moderföreningen 
och är en ekonomiskt separat enhet inom 
denna där föreningens avgifter och intäkter 
ska täcka kostnaderna. Ungdoms- 
verksamhetens ekonomi har legat i linje med 
budget och gav ett mindre överskott med 
en omsättning på drygt tre miljoner kronor.
 
Föreningen har ett lag i varje årskull från 
U9 – U16 samt Flickor B och flickor AZ (nio 
stycken) och totalt tretton lag i seriespel 
samt en ishockeyskola med över 70 barn. 
Hela vår verksamhet präglas av glädje och 
gemenskap men också av att det ska vara 
en kvalitativ ishockeyutbildning som är till-
gänglig för alla. En utbildning som inte bara 
handlar om spelet ishockey utan om alla 
de andra värden som idrotten står för och 
alla dess regler och normer som idrotten är 
uppbyggt på. 

Jonas Jansson
Sport- och verksamhetschef

TROVÄRDIGHET ÄR EN NYCKEL 

FÖR FRAMGÅNG
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Den här säsongen återfinns tretton spelare i 
Djurgårdens herrtrupp som har gått vägen från 
Djurgårdens juniorverksamhet till A-laget. 

I Djurgården Hockey finns målsättningen att herrlaget 
till hälften ska bestå av spelare fostrade i vår junior- 
och gymnasieverksamhet. Hösten 2004 startade 
Djurgården Hockey, Fotboll och Handboll vårt första 
gemensamma idrottsgymnasium på Vittra Södermalm 
(numera Sjölins Gymnasium). Första kullen vi hade var 
spelare födda 1988. Syftet med gymnasiet har hela 
tiden varit att skapa optimala förutsättningar för att 
vara elitidrottare samtidigt som man ska kunna klara 
av att sköta sina studier på en hög nivå som är viktigt 
för karriären efter ishockeyn. I linje med Djurgården 
Hockeys arbete att stärka damhockeyns utveckling 
går sedan 2015 också flera damspelare på hockey- 
gymnasiet. 
 
För att hålla vår vision om att till stor del ta fram spelare från våra egna led och vara ledande inom 
talangutveckling så fortsätter jobbet med att utveckla vår verksamhet. Vårt fokus är att skapa den 
“gyllene triangeln”, det vill säga närheten mellan ishall, skola och boende.  
 
 
Spelare i Djurgårdens A-lag med rötter i Djurgårdens juniorlag de tre senaste säsongerna  
Flertalet av dessa spelare har även gått på Djurgårdens Hockeygymnasium.

Resan mot A-lagen

2016/2017
Mikael Tellqvist
David Bernhardt
Alexander Falk
Adam Ollas Mattsson
Alexander Urbom
Mikael Ahlén
Daniel Brodin
Jonathan Davidsson
Marcus Davidsson
Henrik Eriksson
Axel Jonsson Fjällby
Albin Lundin
Patrik Lundh
Lukas Vejdemo

2017/2018
David Bernhardt
Alexander Falk
Alexander Urbom
Mikael Ahlén
Daniel Brodin
Jonathan Davidsson
Marcus Davidsson
Andreas Engqvist
Henrik Eriksson
Axel Jonsson Fjällby
Patrik Lundh
Lukas Vejdemo

2018/2019
David Bernhardt
Alexander Urbom
Daniel Brodin
Jonathan Davidsson
Marcus Davidsson
Andreas Engqvist
Henrik Eriksson
Lukas Vejdemo
Jacob Josefson
Robin Jensen
Simon Johansson
Erik Walli Walterholm
William Wiå

2016/2017
Hanna Olsson
Ida Press
Solveig Neunzert

2017/2018
Hanna Olsson
Solveig Neunzert
Josefin Bouveng

2018/2019
Josefin Bouveng

Damspelare på Hockeygymnasiet

18

Marcus & Jonathan Davidsson
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TABELL - SHL

PUBLIKLIGA - SHL

# LAG HEMMA SNITT TOTALT SNITT

1 Frölunda 251 344 9667 396 760 7630

2 Djurgården 188 055 7233 341 054 6559

3 Malmö 186 402 7169 333 258 6409

4 HV71 172 146 6621 326 238 6274

5 Färjestad 168 321 6474 323 055 6213

6 Leksand 147 889 5688 286 262 5505

7 Linköping 139 868 5380 288 160 5542

8 Brynäs 133 715 5143 269 241 5178

9 Örebro 128 609 4946 276 217 5312

10 Luleå 121 100 4658 270 783 5207

11 Växjö 120 696 4642 270 645 5205

12 Skellefteå 107 067 4118 259 476 4990

13 Karlskrona 105 801 4069 253 854 4882

14 Rögle 92 480 3557 231 983 4461

# LAG M W    T     L +/- TP 

1 Växjö 52 34 8 10 169:104 (65) 116

2 Djurgården 52 23 17 12 153:111 (42) 95

3 Frölunda 52 25 12 15 159:137 (22) 94

4 Färjestad 52 23 12 17 174:145 (29) 87

5 Skellefteå 52 26 6 20 145:118 (27) 87

6 Malmö 52 20 18 14 152:138 (14) 86

7 Luleå 52 19 14 19 128:117 (11) 81

8 HV71 52 21 12 19 145:143 (2) 81

9 Linköping 52 21 12 19 135:130 (5) 78

10 Brynäs 52 21 5 25 132:148 (-16) 70

11 Rögle 52 16 9 27 132:169 (-37) 61

12 Örebro 52 14 12 26 121:151 (-30) 58

13 Mora 52 13 7 32 104:163 (-59) 51

14 Karlskrona 52 11 10 31 101:176 (-75) 47

SÄSONGSSTATISTIK HERRAR
POÄNGLIGA - GRUNDSERIE - SHL

# SPELARE POS GP G A TP +/-

1 Lundh, Patrik CE 52 15 25 40 18

2 Davidsson, Jonathan RW 52 10 21 31 18

3 Bergfors, Niclas RW 52 14 13 27 3

4 Johansson, Linus CE 44 9 17 26 15

5 Hultström, Linus RD 44 5 19 24 13

6 Högström, Marcus RD 50 3 20 23 15

7 Bourque, Rene LW 35 13 9 22 12

8 Engqvist, Andreas CE 27 10 12 22 6

9 Vejdemo, Lukas CE 47 10 12 22 7

10 Davidsson, Marcus CE 39 9 12 21 16

11 Ljungh, Markus CE 40 7 14 21 4

12 Ridderwall, Calle RW 52 10 10 20 8

13 Jonsson-Fjällby, Axel LW 42 7 9 16 11

14 Possler, Gustav RW 41 5 11 16 9

15 Eriksson, Henrik LW 52 7 6 13 7

16 Pettersson, Jesper LD 52 4 9 13 20

17 Lagesson, William LD 49 1 12 13 13

18 Bernhardt, David LD 51 1 10 11 12

19 Falk, Alexander LD 50 2 6 8 6

20 Ahlén, Mikael RW 50 4 3 7 2

21 Nilsson, Tom RD 18 1 3 4 7

22 Fagerudd, Marcus RD 8 1 2 3 0

23 Walli-Walterholm, Erik RW 20 2 0 2 2

24 Urbom, Alexander LD 38 1 1 2 4

25 Brodin, Daniel RW 8 1 0 1 1

26 Johansson, Simon RD 8 1 0 1 -1

27 Reideborn, Adam GK 52 0 1 1

28 Jona, Christoffer RW 1 0 0 0 0

29 Puikkonen, Niclas CE 2 0 0 0 0

30 Haga, Michael CE 3 0 0 0 -2

31 Haga, Michael CE 4 0 0 0 -1

33 Wiå, William LW 8 0 0 0 -2

34 Eriksson, Joacim GK 52 0 0 0

# MÅLVAKT GP GPI GA SOG SVS%

1 Reideborn, Adam 52 30 48 762 93.70

2 Eriksson, Joacim 52 24 51 584 91.27

KVARTSFINAL - SHL

Djurgårdens IF - Linköping HC 6 - 1 (2-1, 3-0, 1-0)

Linköping HC - Djurgårdens IF 3 - 2 (0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 0-0, 1-0)

Djurgårdens IF - Linköping HC 4 - 3 (0-1, 3-1, 1-1)

Linköping HC - Djurgårdens IF 2 - 4 (0-1, 1-2, 1-1)

Djurgårdens IF - Linköping HC  5 - 4 (0-0, 3-2, 2-2)

MÅLVAKTSLIGA - GRUNDSERIE - SHL

20

# SPELARE POS GP G A TP +/-

1 Ljungh, Markus CE 11 4 7 11 18

2 Lundh, Patrik CE 11 2 8 10 18

3 Jonsson-Fjällby, Axel LW 11 6 2 8 3

4 Davidsson, Jonathan RW 11 4 4 8 15

5 Johansson, Linus CE 11 2 6 8 13

6 Possler, Gustav RW 11 2 5 7 15

7 Högström, Marcus RD 11 1 6 7 12

8 Hultström, Linus RD 11 5 1 6 6

POÄNGLIGA TOPP 8 - SLUTSPEL - SHL

PUBLIKLIGA - SLUTSPEL - SHL

LAG HEMMA SNITT TOTALT SNITT

Djurgården 54 165 9234 85853 7805

SEMIFINAL - SHL

Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 3 - 4 (2-0, 0-1, 1-2, 0-1)

Skellefteå AIK - Djurgårdens IF  6 - 1 (0-0, 1-0, 5-1)

Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 3 - 1 (0-0, 2-0, 1-1)

Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 3 - 2 (0-0, 0-2, 2-0, 1-0)

Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 2 - 1 (0-0, 0-1, 2-0)

Skellefteå AIK - Djurgårdens IF  6 - 2 (0-0, 4-0, 2-2)



TABELL - SDHL

# LAG M W T L +/- TP

1 Luleå 36 29 5 2 160:58 (102) 95

2 Linköping 36 26 6 4 135:59 (76) 87

3 Modo 36 24 8 4 142:58 (84) 85

4 Djurgården 36 21 5 10 118:71 (47) 72

5 HV71 36 15 4 17 94:100 (-6) 50

6 Leksand 36 13 5 18 88:100 (-12) 45

7 AIK 36 10 4 22 74:108 (-34) 34

8 Brynäs 36 9 4 23 58:121 (-63) 34

9 SDE 36 6 2 28 54:137 (-83) 22

10 Göteborg 36 4 3 29 67:178 (-111) 16

POÄNGLIGA - GRUNDSERIE - SDHL

# SPELARE POS GP G A TP +/-

1 Jakobsen, Josefine CE 34 19 32 51 27

2 Dalen, Andrea LW 36 29 19 48 31

3 Olsson, Hanna CE 26 17 29 46 29

4 Östlund, Julia CE 31 6 10 16 6

5 Lundin, Sofie CE 32 6 10 16 10

6 Hickel, Tori RD 36 4 9 13 12

7 Engstrom, Molly LD 35 3 10 13 16

8 Bouveng, Josefin RW 33 6 6 12 14

9 Neunzert, Solveig RD 36 3 8 11 11

10 Lindh, Maria RW 27 5 5 10 4

11 Adolfsson, Jessica RD 28 3 7 10 12

12 Johansson, Elin LW 21 6 2 8 -1

13 Menke, Amy LW 5 4 2 6 3

14 Holmgren, Josefine LD 26 2 3 5 8

15 Hirschy, Gracen LD 5 2 1 3 1

16 Johansson, Julia RW 29 2 1 3 -11

17 Atkinson, Carrie LD 23 0 3 3 3

18 Johansson, Sophie LD 36 1 0 1 -3

19 Krzyzaniek, Halli RD 5 0 1 1 5

20 Berndtsson, Lovisa GK 36 0 1 1

21 Hållander, Hanna LW 36 0 1 1 -5

22 Höglund, Rebecca LD 1 0 0 0 -1

23 Linder, Felicia LD 1 0 0 0 0

24 Gidsäter-Nicklasson, Sofia CE 17 0 0 0 -1

25 Mattsson, Lisa LW 27 0 0 0 -5

26 Åker, Agnes GK 34 0 0 0

# MÅLVAKT GP GPI GA SOG SVS%

1 Berndtsson, Lovisa 36 26 56 655 91.45

2 Åker, Agnes 36 10 13 188 93.09

MÅLVAKTSLIGA - GRUNDSERIE - SDHL

SÄSONGSSTATISTIK DAMER

KVARTSFINAL - SDHL

HV71 - Djurgårdens IF 2 - 5 (0-2, 1-1, 1-2)

Djurgårdens IF - HV71  3 - 1 (1-1, 1-0, 1-0)

SEMIFINAL - SDHL

Djurgårdens IF - Luleå HF  2 - 5 (0-2, 0-3, 2-0)

Luleå HF - Djurgårdens IF 5 - 3 (1-0, 3-1, 1-2)
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Djurgårdens Andrea Dalen jublar med Molly Engstrom och Josefine Jakobsen efter 0-2 i SDHL mellan AIK och Djurgården.



J20 SLUTSPEL - ÅTTONDELSFINAL

Modo Hockey - Djurgårdens IF  7 - 1 

Djurgårdens IF - Modo Hockey  6 - 5

Djurgårdens IF - Modo Hockey  2 - 6

J20 SUPERELIT NORRA

# LAG GP W T L +/- TP

1 Brynäs 27 15 3 9 94:79 (15) 50

2 Västerås 27 14 4 9 87:66 (21) 49

3 Djurgården 27 14 5 8 94:81 (13) 49

4 Luleå 27 13 5 9 76:81 (-5) 45

5 Skellefteå 27 11 6 10 96:89 (7) 44

6 AIK 27 12 5 10 88:82 (6) 44

7 Leksand 27 13 2 12 98:87 (11) 42

8 Modo 27 12 3 12 104:88 (16) 41

9 Mora 27 5 5 17 51:106 (-45) 22

10 Timrå 27 5 4 18 48:87 (-39) 19

J20 SUPERELIT FORTS

# LAG GP W T L +/- TP

1 Brynäs 18 9 5 4 65:47 (18) 34

2 Växjö 18 10 3 5 55:48 (7) 34

3 Linköping 18 9 3 6 55:39 (16) 33

4 Skellefteå 18 10 2 6 64:52 (12) 33

5 Färjestad 18 7 5 6 56:47 (9) 28

6 HV71 18 9 1 8 59:63 (-4) 28

7 Västerås 18 6 4 8 43:52 (-9) 25

8 Djurgården 18 6 3 9 48:54 (-6) 22

9 Luleå 18 2 7 9 45-66 (-21) 17

10 Södertälje 18 4 3 11 40-62 (-22) 16

# SPELARE GP G A TP +/-

1 Walli-Walterholm, Erik 42 18 21 39 5

2 Johansson, Simon 43 16 20 36 -3

3 Wiå, William 36 20 11 31 6

4 Andersson, Axel 42 6 25 31 14

5 Grewe, Albin 36 10 17 27 2

6 Puikkonen, Niclas 44 7 19 26 0

7 Björnfot, Tobias 42 6 16 22 -4

8 Hoffmann, Charlie 42 7 12 19 -5

9 Klingström, Gustav 44 8 6 14 -4

10 Falk, Adam 33 2 12 14 7

11 Svartbro, Emil 38 5 6 11 2

12 Nord, Fabian 44 0 11 11 -11

13 Söder, Jesper 31 5 5 10 -6

14 Jahnstedt, Oscar 36 4 5 9 -7

15 Holtz, Alexander 11 4 4 8 6

16 Jona, Christoffer 18 4 4 8 -2

17 Åström, Viktor 45 0 8 8 9

18 Aldén, Oliwer 33 1 6 7 0

19 Bjerselius, Oscvar 16 2 4 6 -1

20 Engström, Elias 22 2 4 6 0

21 Kahilainen 21 4 1 5 -5

22 Carenfelt, Felix 11 2 3 5 0

23 Spjuth, Marcus 34 0 5 5 2

24 Davidsson, Marcus 3 3 1 4 0

25 Eisenmenger, Magnus 11 3 1 4 -2

26 Bäcklin Neijnes, Calle 37 2 2 4 -7

27 Malmström, Anton 23 0 2 2 -5

28 Larsson, Anton 2 1 0 1 2

29 Hjalmarsson, Albin 6 0 1 1 -3

30 Franzén, Mathias 1 0 0 0 1

31 Hedström, Ludvig 6 0 0 0 0

32 Esselin, Hugo 7 0 0 0 -2

# MÅLVAKT GP GPI SOG GA SVS%

1 Rosengren, Daniel 27 25 62 776 92.00

2 Lindbom, Olof 27 20 63 613 89.70

3 Trygg, Sebastian 27 0 0 0 0

4 Rheyneclaudes, Lucas 27 0 0 0 0

SÄSONGSSTATISTIK J20

MÅLVAKTSLIGA J20 SUPERELIT

POÄNGLIGA J20 SUPERELITTABELLER
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Simon Johansson

Erik Walli-Walterholm



J18 ALLSVENSKAN NORRA

# LAG M W T L +/- TP

1 Djurgården 18 15 1 2 89:36 (53) 47

2 Modo 18 11 3 4 65:50 (15) 38

3 Nacka 18 10 4 4 64:33 (31) 37

4 Skellefteå 18 8 4 6 57:53 (44) 30

5 Timrå 18 7 4 7 66:51 (15) 28

6 Almtuna 18 7 3 8 48:57 (-9) 25

7 Luleå 18 5 4 9 56:60 (-4) 22

8 Björklöven 18 5 3 10 56:89 (-33) 18

9 Arlanda Wings 18 2 6 10 40:81 (-40) 14

10 Huddinge 18 3 2 12 49:80 (-31) 11

MÅLVAKTSLIGA J18

# MÅLVAKT GP GPI SOG GA SVS%

1 Rheyneuclaudes, Lucas 18 14 29 353 91.78

2 Lindbom, Olof 18 1 1 24 95.83

3 Trygg, Sebastian 18 3 6 85 92.94

4 Håkansson, Oliver 18 0 0 0 -

# SPELARE POS GP G A TP +/-

1 Holtz, Alexander RW 13 18 11 29 29

2 Kahilainen, Rasmus LW 12 9 10 19 19

3 Larsson, Anton LW 18 6 13 19 19

4 Franzén, Mathias RW 18 7 10 17 17

5 Bjerselius, Oscar CE 14 3 13 16 16

6 Falk, Adam LW 10 5 9 14 14

7 Eklund, William CE 17 3 10 13 13

8 Esselin, Hugo CE 14 5 6 11 11

9 Hjalmarsson, Albin RD 18 3 7 10 10

10 Hedström, Ludvig LD 18 2 8 10 10

11 Nylander, Marcus LW 18 5 4 9 9

12 Carenfelt, Felix LW 10 3 6 9 9

13 Almgren, Ludvig LD 18 2 6 8 8

14 Björnfot, Tobias LD 4 4 3 7 7

15 Brännstam, Alex LD 18 2 4 6 6

16 Jona, Christoffer LW 12 3 2 5 5

17 Svensson, Wilmer CE 13 2 3 5 5

18 Malmström, Anton LD 13 1 4 5 5

19 Sandahl, Teodor CE 16 1 4 5 5

20 Johansson, Pontus RD 12 1 3 4 4

21 Björklund, Adam LW 6 0 4 4 4

22 Andersson, Jonathan RW 11 3 0 3 3

23 Bratt, Filip RD 4 0 3 3 3

24 Grewe, Albin LW 1 1 1 2 2

25 Dahlin, David RD 18 0 2 2 2

26 Rheyneuclaudes, Lucas GK 17 0 1 1 1

27 Lindbom, Olof GK 1 0 0 0 0

28 Lindbom, Carl GK 1 0 0 0 0

29 Bergkvist, Kevin LD 2 0 0 0 0

30 Åhs, Gabriel LW 2 0 0 0 0

31 Berglund, Charlie CE 3 0 0 0 0

32 Håkansson, Oliver GK 5 0 0 0 0

33 Trygg, Sebastian GK 12 0 0 0 0

SÄSONGSSTATISTIK J18
TABELL POÄNGLIGA J18

J18 SLUTSPEL - ÅTTONDELSFINAL

Huddinge IK - Djurgårdens IF  0 - 9

Djurgårdens IF - Huddinge IK  7 - 2

J18 SLUTSPEL - KVARTSFINAL

Södertälje SK - Djurgårdens IF  3 - 6

Djurgårdens IF - Linköping HC  7 - 1

J18 SLUTSPEL - SEMIFINAL

Djurgårdens IF - Linköping HC  6 - 1

J18 SLUTSPEL - FINAL

Djurgårdens IF - Modo Hockey  3 - 1
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Djurgårdens lagkapten Ludvig Hedström firar med sina lagkamrater efter SM-guldet i J18 finalen i Nyköping.



Djurgården arbetar med tre huvudområden inom sitt 

hållbarhetsarbete: sport och evenemang, hållbar ekonomi 

och styrning samt samhällsansvar och arbetsmiljö.

Hållbarhet för 
utveckling av förening, 

individ och idrotts- 
miljön i staden

24



SPORT OCH EVENEMANG

Trygghet och värdegrund för barn
Vår värdegrund för ungdomsverksamheten är basen för 
hur vi arbetar på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt 
med våra barn och ungdomar. Värdegrunden ger tydliga 
riktlinjer för ledare, spelare och föräldrar i Djurgårdens 
ungdomsverksamhet. Klubbens ungdomsverksamhet 
från hockeyskola till juniorlag engagerar 250 barn och 
ungdomar i den egna verksamheten. Utöver det anordnas 
flertalet clinics och läger med 260 deltagare från andra 
klubbar varje år.  

Vi tar ett stort ansvar för hela Stockholmshockeyn där vi 
arbetar nära Stockholms Ishockeyförbund för att ge stöd 
till 15 000 medlemmarna i Stockholmsdistriktet.

Djurgården Hockey har ett uttalat mål att arbeta med 
den så kallade Stockholmsmodellen som går ut på att 
utveckla spelare från Stockholm. Så långt som möjligt ska 
representationslagen byggas på spelare som har fostrats 
i de egna leden samt i övriga föreningar i Stockholm. För 
klubben är det också viktigt att ungdomar ska kunna 
kombinera en satsning på ishockey med en god utbild-
ning på gymnasiet. Vi driver därför ishockeyutbildningen 
på ett av Stockholms tre nationella ishockeygymnasier, 
Sjölins gymnasium på Södermalm. Arbetet med spelar-
utveckling har fallit väl ut och runt fyra-fem spelare tar 
årligen klivet upp från juniorlaget till herrlaget. I år är en 
flicka antagen på ishockeygymnasiet men vi strävar efter 
fler. Detta är ett led i vår ambition att bli ledande inom 
damhockeyn och ge bästa möjliga förutsättningar för 
flickor som spelar ishockey. 

Vi har under året också fortsatt med vår fadder-
*verksamhet där spelare från herrlaget besökt ungdoms-
lagens träningar och även tagit emot ungdomarna på 
Hovet i samband med A-lagsmatcher. Därigenom kan 
herrlagsspelarna ge både motivation och vara goda 
förebilder på nära håll för ungdomarna i vår verksamhet.

 
 
Positiv läktarkultur och publikupplevelse
Sveriges bästa ishockeypublik finns på Hovet under våra 
matcher och skapar en speciell atmosfär med ramsor 
som lyfter fram laget. Vi har ett tydligt fokus i vårt arbete 
med matchevenemangen där publiken får ta stor plats i 
kombination med andra stämningshöjande inslag. Detta 
är också en viktig del för publikrekryteringen då 
stämningen är en stor del i att många nya besökare 
kommer till matcherna.  Överlag är respekten för mot-
ståndare och andra besökare på matcherna stor bland 
våra supportrar. Samtidigt används vid enstaka tillfällen, 
dock alltmer sällan, ett hårdare språkbruk på läktaren och 
vi för kontinuerligt en dialog med våra besökare för att 
försöka skapa en gemensam bild av hur man uttrycker sig 
på våra läktare. Antalet incidenter på våra matcher har 
stadigt minskat genom åren även de år då vi haft högre 
publiksiffror. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publiksäkerhet
Säkerhet och trygghet är viktigt för att våra matcher 
ska ge en positiv helhetsupplevelse för hela familjen. Ett 
drygt halvdussin ordningsvakter och runt 40 publikvärdar 
arbetar vid varje hemmamatch – allt i enlighet med de 
ordningsregler som gäller vid publika evenemang som 
samlar 6-8000 åskådare. I vår årliga publikundersökning 
som genomförs efter säsongen hade en stor majoritet 
av våra besökare en positiv bild av ordningsvakter och 
publikvärdar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportsliga framgångar
Framgångar på isen är en viktig faktor men i en under-
sökning av våra intressenter visade det sig att de sätter 
sportslig framgång efter de områden som nämnts ovan. 
Djurgården är en klubb som inte bara ska vinna på 
isen utan även vara en ansvarstagande 
kraft i samhället. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledande i utvecklingen av svensk
och internationell ishockey 
Samtidigt som vi vill vara ledande inom vår kärn-
verksamhet ishockey vill vi i samverkan med Stockholms 
Ishockeyförbund även utveckla ishockeyn på lokal nivå. 
Där har vi ett ansvar som större klubb att både ta vara 
på och stötta den kompetens som finns i Stockholms-
området. Tillsammans med Svenska Ishockeyförbundets 
utvecklingsavdelning, hockeykonsulenterna, AIK samt 
några ytterligare föreningar har vi lanserat en gemensam 
modell för sportslig utveckling inom ungdomshockeyn i 
Stockholm. Vi har också ett tydligt mål att vara innovativa 
och därmed ta ledningen på nationell nivå genom att 
spela en positiv och nyskapande hockey. Vi har under 
året engagerat oss i ett utvecklingsprojekt för att 
stärka ishockeyn i Kina.
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Sunda finanser
Elitidrottsklubbar är att jämställa med medelstora företag 
och därmed är det av yttersta vikt att fokusera på en 
hållbar organisation med sunda finanser. Resultatet av 
vårt målmedvetna arbete för att skapa förutsättningar för 
en hållbar ekonomi har resulterat i att vinst har kunnat 
redovisas fyra år i rad sedan återkomsten till SHL. Inom 
ishockeyn kommer framöver också större krav att ställas 
på klubbarna att hålla ett bra eget kapital för att möta 
en hård konkurrens och stora konsekvenser av att inte 
lyckas sportsligt. Ett gott eget kapital krävs för att kunna 
säga att en idrottsklubb har sunda finanser, något som 
också avspeglas i SIF:s licensregler för klubbarna om 
viss storlek på detta. Under året stärktes klubbens egna 
kapital med en nyemission på netto 13,2 mkr.

För Djurgården Hockey är det av största vikt att fortsätta 
att arbeta systematiskt och långsiktigt för att stärka 
ekonomin. Vårt mål är att stärka kapitalbasen för att inte 
vara sårbara vid sämre tider. Vår utmaning är att spela en 
publikdragande ishockey, visa det värde vår verksamhet 
skapar för näringslivet i Stockholm så att samtliga företag 
ser fördelen med att vara partner till klubben samt att få 
Stockholms stad att ge idrotten förutsättningar vad gäller 
arena och träningsanläggningar.

Efterlevnad av lagar och förordningar
För Djurgården Hockey är det en självklarhet att efterleva 
de lagar och förordningar som satts upp av samhällets  
nstitutioner. Särskild vikt läggs vid att upprätthålla 
kompetens och efterleva gällande arbetsrättsliga regler, 
kollektivavtal samt betalning av skatter och avgifter. 
Inom styrelsen arbetar ett finansutskott med 
särskild uppgift att följa dessa frågor.

 

Varumärket Djurgården
Djurgården är ett av Sveriges starkaste varumärken inom 
idrotten. Djurgården Hockey har rätten till varumärket 
enligt avtal med Djurgårdens IF Alliansförening i likhet 
med övriga föreningar inom Djurgårdsfamiljen. Avtalet 
sätter tydliga regler för hur varumärket får användas. 
Klubbens verksamhet skall bedrivas så att varumärket 
stärks genom att visa på hur klubben bidrar med stora 
positiva värden till samhället, särskilt förknippat med 
Stockholm och genom föredömlig och framgångsrik 
sportslig verksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Öppenhet och medlemsdemokrati
Djurgården Hockeys ambition är att vara så transparenta 
och öppna som möjligt gentemot sina medlemmar. Infor-
mation om den sportsliga utvecklingen sker löpande på 
klubbens hemsida. Även viktig information kring frågor 
som rör kontakter med förbund och myndigheter samt 
andra betydelsefulla frågor redovisas på hemsidan.  
 
Årsredovisningarna för moderföreningen och Djurgården 
Hockey AB innehåller detaljerad information om verksam-
heten som överstiger lagstadgade krav. Vid sidan av 
årsmötet hålls årligen ett antal informationsmöten för 
medlemmar och supportrar. Med många aktiva supportrar 
kommer många synpunkter på verksamheten och ibland 
även kritiska sådana, särskilt när de sportsliga resultaten 
är negativa. Förtydliganden och dialog sker via hemsidan 
och sociala medier men även enskilt genom e-post och 
samtal. 

 

Bidrag till samhällsekonomin
Som en del av Stockholm bidrar Djurgården till ett stort 
engagemang och positiv fritid för många människor. 
Utöver det skapar Djurgården stora ekonomiska intäkter 
för stat, landsting och kommun. I en rapport för fem år 
sedan uppskattades att Djurgårdens verksamhet bidrar 
till 320 heltidstjänster runtom i landet. Bara i Stockholm 
kan 200 heltidstjänster härledas till den verksamhet vi 
genomför. Ekonomiskt bidrog Djurgården med 92 miljoner 
kronor i skatteintäkter vilket bland annat innefattar 
inkomstskatt, moms, bolagsskatt och de moms- 
intäkter som skapas i samband med våra supportrars 
resor i landet. Vårt direkta bidrag till Stockholms stad och 
närliggande kommuner låg då rapporten genomfördes på 
22-25 miljoner kronor årligen i skatteintäkter. Utöver det 
stärker Djurgården den föreningsverksamhet som hjälper 
till att skapa ett demokratiskt engagemang bland både 
barn, ungdomar och vuxna. Dessutom bidrar verksam-
heten till idrottsliga vanor och förbättrad folkhälsa 
samt en meningsfull fritid för barn och ungdomar. 
Dessa förtjänster går inte att sätta ett ekonomiskt 
värde på. Bidraget till samhällsekonomin borde i alla 
avseenden ha ökat sedan denna rapport skrevs.

 

Kravställning på leverantörer
Våra värderingar ska vara levande i alla delar av vår 
verksamhet. Vi arbetar aktivt med att följa de mänskliga 
rättigheterna, minska vår miljöpåverkan, motverka 
korruption och främja goda arbetsvillkor. Därför förväntar 
vi oss också att våra leverantörer och samarbetspartners 
delar och lever upp till dessa värderingar. Våra största 
leverantörer som står för 90 % av våra inköp är Stock-
holm Live som hyresvärd för Hovet och Ericsson Globe, 
Svensk Evenemangssäkerhet för arenasäkerhet, Interbus 
för transport och CCM/Sportringen Hagsätra för material.  
 
Ett stort utvecklingsområde energimässigt handlar om 
arenafrågan där Hovet förbrukar allt för mycket energi 
i förhållande till moderna tekniker och krav. Det förslag 
till ny arena genom ombyggnad av Ericsson Globe till en 
modern ishockeyarena ger goda möjligheter till 
förbättring även ur ett miljöperspektiv.

HÅLLBAR EKONOMI OCH STYRNING
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Förebilder
Idrottare är förebilder för många unga i vårt samhälle. 
Våra spelare och ledare har ett ramverk att följa som 
behandlar stil och uppförande i samband med matcher, 
träning och resor samt inställning till träning och hälsa.  
 
De ska även vara goda förebilder på fritiden och 
representera Djurgården på ett positivt sätt i bland annat 
sociala medier. Spelarna deltar också bland annat i besök 
på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att ge sjuka barn 
glädje och inspiration i en annars tuff vardag. 

Säker arbetsplats
Ishockey är en fysiskt krävande sport och det för med 
sig skaderisker. Inom klubben finns deltidsengagerade 
läkare och tandläkare samt heltidsarbetande fysio- 
terapeut. Spelarnas träning läggs upp med fokus på att 
vara skadeförebyggande. Antalet skador med längre 
frånvaro än två veckor uppgick bland herrlagsspelarna till 
elva stycken och bland damlagsspelarna till sex stycken.

 

Föreningsengagemang
Ideellt engagemang är en stor del av Djurgården 
Hockeys verksamhet. Under matcherna arbetar ungefär 
70 volontärer som ser till att evenemangen kan genom-
föras. Därtill ställer strax över 300 personer upp med 
sitt ideella engagemang inom junior-, dam- och ung-
domsleden där de arbetar som ledare, tränare, 
materialförvaltare, funktionärer och administratörer.

Djurgårdens IF Ishockeyförening har ca 7200 betalande 
medlemmar. På föreningens årsmöte i juni 2017 deltog 
49 medlemmar.  I Djurgården Hockey AB finns 98 aktie- 
ägare med direkt innehav samt ca 3400 aktieägare 
genom DIF Hockey Partners Sweden AB. 
Föreningen har 57,1% av rösterna.

Integration, jämställdhet och mångfald
Ishockey är i Sverige var länge en mansdominerad sport. 
Andelen kvinnor som spelar ishockey är fortfarande liten 
men en ökning har ändå noterats det senaste året och 
uppgår nu till 8% av det totala antalet ishockeyspelare 
i landet. Djurgården etablerade för fyra år sedan Tre 
Kronor-hockeyskola för flickor tillsammans med inner-
stadsklubben Brinkens IF som kunde bjuda på de nöd-
vändiga istider som inte fanns att tillgå för Djurgården. 
Inför 2014/2015 tog Djurgården över Segeltorps IF:s 
damlag och kvalificerade sig omgående för Riksserien, 
nuvarande SDHL. Den första säsongen i den högsta 
serien nådde laget semifinal och säsongen 16/17 tog 
laget sig hela vägen till ett SM-guld. Än viktigare var att 
förutsättningar för att kvinnor ska kunna utöva ishockey 
förbättrades. Även på flicknivån har vi tillsammans med 
Brinkens IF nu två lag och verkar för att stärka tillväxten 
av ishockeyspelande flickor i Stockholm. Kommande 
säsong är ambitionen att starta ännu ett flicklag.

Av Djurgårdens anställda i sportorganisationen är en 
kvinna. På kontoret är sex anställda av sexton kvinnor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagidrott är ett viktigt instrument för att skapa inte-
gration mellan barn och ungdomar med olika kulturell 
bakgrund. Det gäller även ishockey.  Projektet “Ishockey 
för alla” är ett omfattande arbete i det mångkulturella 
Kista i norra Stockholm. Syftet är att få tusentalet barn att 
pröva ishockey med Husby Ishall som bas. Projektet har 
det gångna året haft 6000 deltagartillfällen och många 
av skolorna i närområdet har under året förlagt åtskilliga 
aktiviteter i Husby Ishall. En dryg tredjedel av besökarna i 
Husby Ishall har varit flickor. Projektet har och fortsätter 
att få stöd av Stockholm stad och det är vår plan att det 
ska tjäna som modell för likartade satsningar i andra 
delar av Storstockholm. Under året startade ett liknande 
projekt i Botkyrka tillsammans med Korpen i kommunen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urban Sports
Vi brinner för att sänka trösklarna till ishockeyn och upp-
muntra spontanidrotten. Urban Sports är vårt samlings-
namn där vi tillsammans med fotbollen möter upp ungdo-
mar runt om i Stockholm och uppmuntrar till idrott. Vi har 
en egen uppblåsbar rink för att kunna spela landhockey.  
Vi jobbar här uppsökande och har samarbete med flera 
skolor för att hjälpa till att lägga upp gymnastikdagar där 
vi är på plats och visar övningar. Vi vill skapa nya miljöer 
att aktivera oss i – få in det på skolgårdarna igen. 
Hockeyn ska vara lättillgänglig. 

Just därför är tanken att vi kommer vara mer mobila och 
röra oss ut till platser dit hockeyn behöver komma istället 
för att ungdomar och barn ska vara tvingade att ta sig till 
en rink. Vi tar oss dit vi behövs för att göra sport lättill- 
gängligt. Det här är ett projekt som vi tillsammans med 
fotbollen ser som viktigt för framtiden. Vi vill få fler att 
röra sig tillsammans med Djurgården.

 
Miljöpåverkan
Djurgården Hockeys verksamhet bedrivs på Hovet och 
Ericsson Globe samt vad gäller ungdomsverksamheten 
på Mälarhöjdens IP. Ishallar kräver mycket energi och 
diskussioner förs med arenaägaren Stockholms stad 
kring mer energieffektiva anläggningar. I och med både 
nationellt och internationellt spel sker ett omfattande 
resande i verksamheten. Klubbens resepolicy är att i 
första hand använda tåg där så är möjligt, i andra hand 
buss om restiden inte överstiger tre timmar och i sista 
hand flyg. Från denna policy gjordes under det gångna 
året inga avsteg.

SAMHÄLLSANSVAR OCH ARBETSMILJÖ
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Medlem i Djurgården Hockey 
Djurgårdens medlemmar är en viktig del av föreningen. För dig över 18 år innebär det 
också att du har rösträtt på årsmötet. Under säsongen anordnas flera medlemskvällar 
på Hovet där du som medlem har möjlighet att mingla runt och lyssna på intervjuer. I 
dagsläget har vi över 7200 aktiva medlemmar i Djurgården Hockey.

JÄRNKAMINERNA 
Officiell supportergrupp som 2017 hade över 5000 medlemmar (nytt medlemsrekord) 
som samlar supportrar inför matcherna, anordnar bortaresor och samarbetar med 
Djurgården Hockey för att skapa så bra stämning som möjligt på Hovet. På Järnkaminer-
nas Dag i januari anordnade man ett tifo som fyllde hela Hovet med Djurgårdens färger, 
gult rött och blått. Ordförande i Järnkaminerna är sedan ett flertal år Viktor Adolfsson.

MÖTESPLATS HOVET 
Mötesplats Hovet är en grupp av större företag och ledare i sådana företag som gjort 
hockeyarenan till en kombination av idrottsupplevelse och mötesplats. Gruppen verkar 
för att stärka ishockeyn i Stockholm, för bättre samverkan mellan idrotten, näringslivet 
och staden samt för att vid behov bidra till att säkra klubbens ekonomi.

DNA 
DNA är en organisation av aktiva personer i Stockholms näringsliv som vill vara en kraft 
bakom ishockeyn, fotbollen och Djurgårdsalliansen. De vill bidra till att öka möjligheten 
till en positiv kommersiell och hållbar utveckling av föreningarna. 

DSC Djurgården Supporters Club 
Djurgården Supporters Club DSC är en supporterförening som bildades 1947. Förenin-
gen stöder på olika sätt verksamheten inom Djurgårdens olika föreningar genom att 
årligen dela ut bidrag och stipendier till föreningar eller idrottsutövare. Stipendier delas 
bland annat ut från Folke Engströms Minnesfond och Sven Öbergs jubileumsfond.

AKTIEÄGARE I DJURGÅRDEN 
I moderbolaget Djurgården Hockey AB finns 100 aktieägare som äger aktier i detta samt 
ytterligare  närmare 3400 personer som äger aktier igenom DIF Hockey Partners Swe-
den AB.

MEDLEMMAR OCH VÅRA 
supporterorganisationer
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Ekonomi och finanser
För fjärde året i rad kunde Djurgården Hockey redovisa ett positivt koncernresultat. Målet var att 
nå ett nollresultat baserat på enbart spel i grundserien med tillkommande vinst från slutspelet. Ett 
publiksnitt på endast 6000 åskådare under de 13 första hemmamatcherna gjorde att den första 
delen av årets målsättning inte kunde nås, men 6 hemmamatcher i slutspelet kompenserade 
och resultatet slutade på +0,8 mkr efter skatt.

En klubb som vill vara bland de sportsligt ledande i landet och internationellt måste ha en stabil 
ekonomi och en verksamhet som sett över tid genererar överskott. Grunden är att ha ett eget 
kapital av tillräcklig storlek och en handlingsberedskap för att fullgöra sina betalningar även då 
resultatet av verksamheten inte blir som planerat och förväntat.

Som första idrottsförening i Sverige genomförde Djurgården Hockey under året en emission av 
aktier till en större krets där man kunde delta efter förmåga med allt från 500 kr till 1 miljon eller 
mer. Konceptet kallas “crowd-funding” och sammanlänkar intresset för föreningen med invest-
eringen i aktier. Sammanlagt 3400 personer tecknade aktier för att belopp av 15,2 mkr vilket efter 
emissionskostnader innebar ett kassatillskott på 13,2 mkr till Djurgården Hockey AB. De som inte 
redan var medlemmar erhöll också ett års medlemskap utan avgift. Förutom att aktierna ska ge 
utdelning på sikt ingick ett antal populära förmåner i form av halsduk, signerade tröjor, möten med 
spelare och deltagande i resor. Att på detta sätt kombinera medlemskap i föreningen med att vara 
aktieägare i dotterbolaget där seniorverksamheten bedrivs är ett spännande sätt att få ihop den 
svenska ideellt baserade idrottsmodellen med delaktighet i de investeringar som krävs i dagens 
idrottsföretag på elitnivå.

Denna emission gör att tillsammans med de senaste årens resultat och tidigare kapitaltillskott 
från näringsliv och privatpersoner kan Djurgården Hockey redovisa ett eget kapital i koncernen 
på 23 mkr, vilket ska jämföras med Svenska Ishockeyförbundets och SHL:s krav för elitlicens som 
för innevarande år är 4 mkr och som kommer att öka till 10 mkr år 2022. De likvida medlen uppgick 
till 14,2 mkr klubben har dessutom beviljats en checkkredit på 5 mkr. Detta år har också kapital-
bindningen i fordringar varit i högsta laget och försäljningen av säsongskort börjat senare. 
Normaliseras dessa förhållanden stärks likviditeten ytterligare, Den finansiella handlings- 
beredskapen är därför god och elitlicenskraven på likviditet är väl uppfyllda.

Ekonomin är dock inte så stark att klubben kan konkurrera med den främsta i SHL när det 
gäller den samlade lönebudgeten för spelare. För att göra detta behövs intäktsökningar på nivån 
5-10 mkr. Ett långsiktigt arbete pågår för att komma ikapp där satsningen på den sportsliga 
organisationen och den kommersiella verksamheten går hand i hand. Vårt SHL-lag levererade väl 
detta år och för att ta nästa steg krävs motsvarande framgångar i fråga om publikutveckling och 
företagsavtal vid sidan av de ökade mediaintäkter som kommer från SHL. 
Organisatoriskt är klubben rustad för att ta dessa steg.

Årets resultat påverkades av att ersättningen för spelare som fått NHL-kontrakt minskade från 
9,2 till 4,4 mkr. Mediaersättningen från SHL var i det närmaste oförändrad, 28,5 mkr. Företags- 
och sponsorintäkterna ökade från 24,3 till 27,8 mkr och publikintäkterna från 31,5 till 38,8 mkr. 
Av de senare stod dock slutspelet för 10,4 mkr med 6 slutspelsmatcher jämfört med 1 året innan. 
I grundserien ökade publikintäkterna med 1,8 mkr men nådde inte en väntad återgång till 
tidigare års nivåer.

Kostnaderna har hållits väl inom budget vilket för den fasta organisationen innebar en ökning för 
såväl sporten som den administrativa och kommersiella delen. Efter stor återhållsamhet sedan 
återkomsten till SHL 2014/15 har klubben nu en bemanning som är jämförbar med de övriga 
klubbarna i SHL. Kostnaderna för damverksamheten uppgick till 2,7 mkr och för juniorerna 
till 6,6 mkr. Ungdomsverksamheten omsatte 3,5 mkr.
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För idrott på elitnivå gäller att det ekonomiska resultatet har en stark koppling till de sportsliga 
framgångarna. Förutom den kvalitet på de enskilda spelarna i en trupp som de ekonomiska 
ramarna tillåter är varje lagbygge beroende av skicklighet och förmåga hos ledare och coacher 
varför en konkurrenskraftig budget för ersättningar till spelare inte är någon garanti för framgång.

Föreningen bygger sin årliga budget på intäkter från spel i grundserien. Lyckas laget gå vidare i 
slutspel ger detta ett nettoöverskott från tillkommande publikintäkter efter avdrag för arena- 
kostnader och - om semifinal nås - bonusar till spelare. Kommer laget på de två sista platserna 
följer kvalspel i bäst av 7 matcher vilket även genererar extra intäkter. Förlorar laget denna match-
serie följer nedflyttning till hockeyallsvenskan, vilket innebär bortfall av TV-intäkter genom SHL 
samt behov av total omprövning av ekonomin och ersättningar till spelare. 

Konkurrensen om skickliga spelare är hård såväl inom landet som från utländska ligor. Starka 
klubbar kan därför påverka lönebildningen i oväntad omfattning och medföra att den tillgängliga 
spelarbudgeten inte är tillräcklig.

Stockholm stads slutliga beslut gällande upprustning av Ericsson Globe som ersättning för Hovet 
kan försenas med konsekvenser för tillkomsten av en nödvändig modern matcharena i Stockholm 
och därmed för bolagets arenaekonomi.

Kostnaderna kan inför varje säsong förutses med god precision när spelartruppen 
är kontrakterad. Det gäller också hyran för Hovet/Ericsson Globe. De risker som är 
av vikt i ettårsperspektiv är i övrigt hänförliga till intäkterna från publik och företag. 
Åskådarantalet och därmed publikintäkterna påverkas av många förhållanden vid sidan av det 
egna lagets förmåga, inte minst kan graden av jämnhet i serien vara avgörande liksom hur många 
matcher laget får i ett slutspel. Enskilda spelare kan också ha stor 
attraktionskraft på publiken. 

Biljettpriserna kan variera beroende på konkurrens från andra evenemang i staden.

Storleken på sponsor- och reklamintäkter kan variera med såväl det allmänna intresset för 
ishockey nationellt och lokalt samt med den allmänna konjunkturen i näringslivet. 
Föreningen är på sikt beroende av att det senaste årets ökning av intäkter från 
företagssektorn/näringslivet i Stockholm fortsätter. Detta förutsätter i sin tur att 
föreningen fortsätter att lyckas i sitt CSR-arbete med att visa hur betydelsefull 
verksamheten är för en attraktiv och fostrande samhällsmiljö i huvudstaden

Enligt Riksidrottsförbundets och Svenska Ishockeyförbundets stadgar måste en förening, i detta 
fall Djurgårdens IF Ishockeyförening, ha röstmajoritet i Djurgården Hockey AB eftersom bolaget 
utgör ett Idrotts-AB. I syfte att säkerställa ett långsiktigt ägaransvar från föreningens sida har i 
föreningens stadgar byggts in bestämmelser beträffande bland annat val av styrelse med mera 
som syftar till att förhindra risken för aktioner från grupper av medlemmar som är missriktade i 
förhållande till föreningens värdegrund.

Riskfaktorer
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Djurgårdens IF Ishockeyförening som har cirka 7200 aktiva medlemmar är moderföretag 
till Djurgården Hockey AB och innehar 47,8 % av aktierna i bolaget (57,1 % av rösterna). 
Verksamheten i förening och dotterbolag bedrivs som en samlad enhet med gemensam styrelse 
och ledning. I föreningen ligger vid sidan av aktieinnehavet klubbens ungdomsverksamhet samt 
administration av medlemsfrågor. I aktiebolaget bedrivs SHL-, SDHL- och juniorverksamheterna, 
det vill säga merparten av verksamheten. Försäljning av souvenirer och andra varor med 
Djurgårdsprofil bedrivs tillsammans med Djurgården Fotboll i ett handelsbolag, Djurgården 
Merchandise HB, i vilket parterna äger hälften var. Föreningen är också avtalspart med 
Djurgårdens IF Alliansförening gällande bland annat rätten till varumärket Djurgården 
och har i sin tur överlåtit denna till bolaget.

Under året genomfördes en nyemision via crowdfunding. Närmare 3400 aktieägare tecknade 
aktier i holdingbolaget DIF Hockey Partners Sweden AB. Holdingbolaget tecknade 
sedan 382 preferensaktier med 1/10 röst i Djurgården hockey AB.

Djurgårdens IF Ishockeyförening är således huvudaktieägare i Djurgården Hockey AB. 
I övrigt är 98 fysiska och juridiska personer aktieägare i bolaget.

Fördelningen av antalet aktier är följande:
2195 A-aktier med 1 röst
92 B-aktier med 1/10 röst
382 preferensaktier med 1/10 röst, serie C

Legal organisation samt 
ägarförhållanden och 
aktiekapital i dotterbolaget 
Djurgården Hockey AB

STÖRRE AKTIEÄGARE    Röstandel Kapitalandel

Djurgårdens IF ishockeyförening    57,1 %  47,8 %

DIF Hockey Partners Sweden AB   1,7 %  14,0 %

AEG Facilities Inc     8,7 %  7,2 %

10 aktieägare med 20-99 aktier    22,9 %  18,9 %  

Övriga 85 aktieägare    9,6 %   12,1 %

Då Djurgården IF ishockeyförening även äger 4,5 % av aktierna i DIF Hockey Sweden Partners AB 
motsvarar föreningens samlade medel 57,2 % av rösterna och 48,4 % av kapitalet.

Utestående konvertibla förlagslån i bolaget uppgår till 0,25 mkr vilket vid full 
konvertering ger rätt till 4 B-aktier.

Djurgården Hockey AB är den juridiska enhet inom koncernen som innehar elitlicensen och 
bolagets separata årsredovisning inges till Svenska Ishockeyförbundets licensnämnd.
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Vid årsmötet tillsätts en styrelse i föreningen efter förslag från en valberedning. Denna styrelse 
tillsätter sedan styrelse i dotterbolaget Djurgården Hockey AB som har varit densamma som i 
föreningen. Valberedning har varit Henrik Bromfeldt, Hasse Breitholtz och Kalle Lilja.

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Den utser en finans- och revisionskommitté 
som förbereder styrelsens uppföljning och diskussion av de ekonomiska frågorna.

Det operativa arbetet leds av klubbdirektören som även är VD i dotterbolaget med biträde av en 
strategiske sportchef med ansvar för herr- och junior-verksamhetens utveckling och sportsliga 
resultat samt en utvecklingsansvarig ledare med övergripande ansvar verksamhetsutveckling i 
koncernen inklusive dam- och ungdomsverksamheten.

 

Verksamhetsstyrning

STYRELSENS LEDAMÖTER

Kaarel Lehiste, ordförande sedan 2012, 
ledamot sedan 2003. VD och koncernchef 
Ebab AB, aktieinnehav 34 aktier samt 1000 
aktier i DIF Hockey Partners Sweden AB

Niklas Andrae, ledamot sedan 2012, VD 
och grundare Dominum Corporate Advisors 
AB, aktieinnehav 1 aktie samt 200 aktier i 
DIF Hockey Partners Sweden AB 
 
Per-Arne Blomquist, 
VVD och CFO Dometic AB, ledamot sedan 
2011. Aktieinnehav 8 aktier 
 
Ulf Grunander, ledamot sedan 2014, 
styrelseproffs, aktieinnehav 19 aktier samt 10 
000 aktier i DIF Hockey Partners Sweden AB

Niklas Johansson, ledamot sedan 2016, 
styrelseledamot Livförsäkringsbolaget 
Skandia Liv, aktieinnehav 8 aktier samt 200 
aktier i DIF Hockey Partners Sweden AB

 

Timmy Pettersson, ledamot sedan 2016, 
sälj- och marknadsansvarig Plint AB, 
aktieinnehav 0 aktier samt 200 aktier i DIF 
Hockey Partners Sweden AB 

Göran Tidström, vice ordförande sedan 2014, 
ledamot sedan 2012, fd styrelsordförande 
och partner PwC aktieinnehav 99 aktier 
samt 20 000 aktier i DIF Hockey Partners 
Sweden AB
 
Lotta Boman, ledamot sedan 2017, Senior 
strateg Sandberg Trygg, aktieinnehav 0 aktier 
samt 40 aktier i DIF Hockey Partners 
Sweden AB

Pia Söderhorn, ledamot sedan 2017, 
Vice VD Parks & Resorts, aktieinnehav 
0 aktier samt 100 aktier i DIF Hockey 
Partners Sweden AB 
 

Sekreterare för styrelsen är Anna Hermansson. 

Styrelsen arbetar ideellt och uppbär inga ersättningar. Några ekonomiska 
mellanhavanden mellan föreningen och dess dotterbolag och styrelsens 
ledamöter utöver de senares aktieinnehav förekommer inte.

Revisor är auktoriserad revisor Anders Lindby, R3 Revisionsbyrå med 
auktoriserad revisor Karl-Henrik Westlund som suppleant.
 
Ledande befattningshavare  Klubbdirektör och VD är Jenny Silfverstrand, 
VVD är KG Stoppel och Lina Zoltan är ekonomichef. Joakim Eriksson är strategisk sportchef.

Huvudtränare för SHL-laget är Robert Ohlsson med Stefan Nyman, Mikael Håkansson 
och Jan Öhman som biträdande tränare.   

Ledare för SDHL-laget är sportchef Nils Ekman och verksamhetschef Danijela Rundqvist. 
Roger Öhman har varit huvudtränare.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och klubbdirektören för Djurgårdens IF Ishockeyförening, org.nr 802015-4251 med säte i Stockholm 
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30. 

 
Verksamheten
Säsongen 2017/18 blev ett år då Djurgården Hockey åter etablerade sig bland de 4 främsta inom svensk 
ishockey - ett mål som alltid funnits i klubben men som varit särskilt tydligt sedan återkomsten för herrlaget 
till Svenska Hockeyligan, SHL 2014 och starten för damlaget 2015. Båda lagen nådde semifinal i respektive 
liga. J 18 -laget blev svenska mästare, J 20 nådde åttondelsfinal och U16-laget semifinal. Detta år stod herr- 
lagets prestation i särskilt fokus med en andra plats i grundserien - den bästa placeringen sedan 2010 - och 
ett imponerande spel i slutspelet även om Skellefteå AIK drog det längsta strået efter ett antal mycket jämna 
matcher i semifinalen. Det ekonomiska utfallet i koncernen blev en vinst på 0,8 mkr vilket får anses till-
fredsställande med tanke på att långsiktiga satsningar på spelartrupp och organisation gjordes under året.
 
SHL-lagets 2a plats i grundserien och avancemang till semifinal överträffade alla externa experters förväntan. 
Ett oförändrat tränarteam under Robert Ohlssons ledning har hållit fast vi den spelide som lanserades under 
föregående säsong. Lagbygget har varit stabilt med i stort sett oförändrad forwardbesättning kompletterad 
med hemvändande centern Andreas Engkvist och ett par unga lovande backar samt en rutinerad målvakt. 
Ett offensivt spel med stort puckinnehav och tidvis strålande målvaktsspel av Adam Reideborn, som efter 
säsongen utsågs till SHL’s främsta målvakt, har bidragit till den goda poängskörden. Laget presterade stabilt 
under hela säsongen, inledningsvis med en första kedja som var en av ligans två vassaste men som föll bort 
efter jul pga av skador på Andreas Engkvist och kanadensiske OS-spelaren Rene Bourque. Under andra 
hälften av serien klev andra spelare i laget fram i tomrummet efter dessa och laget kunde ändå nå semifinalen. 
 
Andreas Engqvist, Marcus Högström, Jesper Pettersson och Axel Jonsson- Fjällby representerade under 
säsongen Tre Kronor vi ett eller flera tillfällen. Marcus Davidsson och Axel Jonsson-Fjällby representerade 
Sverige i Juniorkronorna under JVM. 

Arets placering innebär att laget ånyo kvalificerade sig för spel i Champions Hockey League till kommande 
säsong. 

 
Damlaget nådde en 4e plats i Svenska Damhockeyligans, SDHLs grundserie och gick till slutspel men 
lyckades inte nå målet att försvara SM-titeln från föregående år. De blivande svenska mästarna från Luleå/
Munksund blev för svåra i slutspelets semifinal. I efterhand kan konstateras att en något bredare trupp hade 
varit önskvärd, särskilt under den första hälften av säsongen då laget var drabbat av flera skador. SDHL 
fortsätter att utvecklas och är Europas bästa damhockeyliga. Toppen av ligan har blivit jämnare. Inslaget av 
spelare från andra länder utanför Norden ökar och topplagen har flera spelare av yppersta världsklass. 
I Djurgården spelade i slutet av säsongen fyra spelare från Nordamerika. Med tanke på kvaliteten på spelarna 
i laget var resultatet i årets grundserie under förväntan varför en utvärdering av strategi och organisation 
kommer att ske när nu verksamheten bedrivits under tre inledande och totalt sett mycket framgångsrika år.

Hannah Olsson och Maria Lindh var med i Damkronornas OS-lag och Lovisa Berndtsson, Solveig Neunzert, 
Josefin Holmgren samt Jessica Adolfsson deltog i landslaget innan OS. Sofie Lundin och Josefin Bouveng 
var viktiga kuggar i det juniorlandslag som tog ett historiskt VM-silver. Andrea Dalen representerade 
Norges landslag och Josefin Jacobsen Danmarks. 

 
Juniorverksamheten fortsätter att vara en av Sveriges ledande plantskolor för ishockeyspelare med 
Stockholmshockeyn som bas. Målet är att utbilda så många som möjligt för seniorspel på elitnivå i Djurgården 
och om plats inte finns där i andra klubbar. Ledar- och tränarorganisationen är stabil och vårt nationella 
hockeygymnasium fungerar väl. En halvtidstjänst har adderats för att kunna öka stödet till Stockholms 
ungdomsishockey i stort. Två spelare fick rockie-kontrakt med herrlaget och ytterligare tre juniorer fick istid 
vid flera SHL-matcher vilket är i linje med den årliga ambitionen. De sportsliga resultaten detta år innebar 
ett imponerande SM-guld för J18 samtidigt som åttondelsfinal för J20 får ses som ett naturligt mellanår.

 
Ungdomsverksamheten fortsätter sin resa med att bygga på spelare från den egna hockeyskolan upp till U15 
samt med mindre intag från andra klubbar och då endast efter positiv tillstyrkan av spelarnas moderförening. 
Ungdomshockeyn i Stockholm är under omdaning och elitklubbarna måste i större utsträckning än tidigare 
falla tillbaka på barn som börjat i de egna hockeyskolorna.   Det är utbildningen av unga hockeyspelare som är 
det viktiga och resultaten får betydelse först på nivå U15 och U16. Att U16 laget även detta år gick långt i SM 
och nådde semifinal år ett gott betyg åt klubbens utbildningsverksamhet.
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Publik
Säsongen avslutades med en serie slutspelsmatcher i ett utsålt Hovet samt en sista semifinalmatch i ett 
likaledes utsålt Ericsson Globe med fantastisk stämning i arenan. Järnkaminerna leder tåget och lever 
verkligen tillsammans med övriga supporter upp till påståendet att det blir en extra spelare för laget på isen. 
Under den andra hälften av grundserien - efter jul - var publiksiffrorna tillfredsställande med ett snitt på 
6 984 åskådare vilket också var i linje med förväntningarna. Den första hälften av grundserien blev däremot 
på samma sätt som föregående säsong en besvikelse med ett publiksnitt på Hovet på 5 954 åskådare per 
match vilket understeg budget med drygt 1 000 åskådare per match och förorsakade en betydande avvikelse 
i förhållande till budgeterad publikintäkt. Endast två matcher kunde spelas på Ericsson Globe pga bristande 
tillgänglighet. Dessutom var spelschemat i SHL sådant att dessa matcher inte var de mest publikdragande.

Det totala åskådarantalet inklusive sex slutspelsmatcher uppgick till 226.592. Genomsnittet på de 
24 matcher som spelades på Hovet under grundserien var 6 432 (fg.år 6 374) och under slutspelet 7 796. 
Antalet säsongskort minskade jämfört med föregående år och uppgick till 2200.

 

Djurgården i samhället
Djurgården Hockey fortsätter att arbeta ihärdigt för att leva upp till epitetet Stockholms Stolthet. Klubben 
engagerar hundratusentals Stockholmare antingen som supporters till de två elitlagen i SHL respektive 
SDHL, som deltagare i den breda ungdomsverksamheten samt i föreningar som Djurgården stöttar eller som 
deltagare i det arbete klubben bedriver för att aktivera barn och ungdomar som inte tidigare funnit vägen till 
idrotten.

Den breda roll klubben har i samhället har under året illustrerats under konceptet Vår Stad som visar de 
aktiviteter som samlat bedrivs av Djurgården Hockey och Djurgården fotboll. Tillsammans har de två 
föreningarna över 20.000 medlemmar. Vi är övertygade om att vi med den gemensamma starka och 
sunda värdegrunden kan få människor att växa genom idrottens gemenskap till samhällets bästa.

Djurgården Hockeys projekt för aktivering och integration av barn i Husby/Kista är nu inne på sitt 4e år och 
som under högsäsong har upp till 700 aktivitetstillfällen inkl skolbesök per vecka. Det motsvarande likartade 
projektet i Botkyrka i samverkan med Korpen har fördröjts något och inte kommit i gång i full skala som 
planerat men är med hjälp av ytterligare företagsstöd nu på gång.

Arbetet med att skapa den mobila idrottsplatsen har fortgått. Den mobila idrottsplatsen - till en början med 
fokus på ishockey och fotboll - innebär att Djurgårdens ledare och instruktörer försedda med utrustning för 
hockey (is och land) och fotboll i en specialanpassad buss besöker olika delar av staden ett par gånger i 
veckan enligt ett fastställt schema. Samverkan sker med stadsdelsnämnd och lokal förening. Med hjälp av 
styrkan i Djurgårdens varumärke och klubbens många förebilder i form av duktiga spelare väcks intresset att 
söka sig till idrotten och den lokala föreningen. Också i de många nya områden som byggs i Stockholm och där 
ett fungerande föreningsliv inte hunnits etableras förväntas satsningen påskynda tillkomsten av ett sådant. 
Satsningen kräver inte oväsentliga finansiella resurser för ledare och instruktörer, utrustning och transport 
och en väl genomtänkt organisation. Under året har en hel del av den utrustningen ordnats, en transportbuss 
gjorts tillgänglig och en gemensam organisation etablerats mellan Djurgården Fotboll och Hockey.  
Alltjämt avvaktas beslut från vissa potentiella bidragsgivare för att kunna trycka på startknappen för 
full aktivitet men oavsett detta kommer de första prova på tillfällena genomföras i början av juni.
 
Satsningen på flickor fortsätter och Djurgården Hockey/Brinken deltog med två flicklag i Stockholm Hockey 
Cup och med separat hockeyskola för flickor i vilken 18 flickor deltog. Verksamheten är i stadig tillväxt.
Djurgården Hockey har i likhet med Svenska Ishockeyförbundet blivit inviterade att bidra till utvecklingen av 
ishockeyn i Kina där ambitionen är att etablera sporten som en bred folksport och tillika med en internationellt 
framgångsrik senior och landslagsverksamhet inför vinter-OS 2022 som äger rum i Kina. Djurgården bidrar 
med kunskap om hur hockeyutbildning organiseras och genomförs på klubbnivå. Ett flertal kinesiska 
delegationer  och grupper av unga spelare har besökt Sverige och ett av våra ungdomslag deltog nyligen i 
en internationell flernationsturnering i Beijing. Air China möjliggjorde att resan kunde genomföras till ringa 
kostnad. Samarbetet utvecklas under tät dialog med Kinas ambassadör i Sverige. Projektet har drivits utan 
belastning på Djurgården Hockeys ekonomi och skapar relationer som kan bidra till densamma framgent.

 
Arena och träningsanläggning
Det långvariga arbetet för att skapa moderna anläggningsförutsättningar för ishockeyn i Stockholm har 
fortgått från samtliga involverade intressenter, dvs Stockholm stad och dess fastighetsägande bolag SGA 
Fastigheter AB, arenaoperatören Stockholm Live och Djurgården. I januari tog stadsfullmäktige i Stockholm 
ett inriktningsbeslut innebärande att Hovet rivs och att all elitishockey förläggs till ett moderniserat Ericssson 
Globe. Samtidigt ska två nya ishallar tillkomma i närområdet som ska ersätta Hovet som träningsanläggning 
dit den nuvarande träningsverksamheten på Hovet innefattande Djurgårdens herr- dam och juniorlag ska 
förläggas. Djurgårdens målsättning är att även ungdomsverksamheten ska rymmas i denna nya tränings- 
anläggning i samband med stadens inriktningsbeslut bedömdes rivning av Hovet kunna ske 2021.  
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Något genomförandebeslut har dock ännu inte fattats av Stockholm stad då ytterligare arbete krävs för att 
säkra en optimal teknisk lösning för Ericsson Globe inom givna kostnadsramar samt likaså bästa möjliga 
lösning av hur träningsanläggningen ska utformas. 

Djurgården deltar aktivt i dialogen med staden och övriga parter. Utgångspunkten är att förutsättningarna för 
klubbens verksamhet ska vara jämförbar med vad som gäller för andra ledande ishockeyföreningar i landet. 
Det är också angeläget att de ekonomiska villkoren för att spela i ett moderniserat Ericsson Globe 
också är sådana att Djurgården kan vara ekonomiskt konkurrenskraftig med jämförbara klubbar.

Ekonomi
Som första idrottsförening i Sverige genomförde Djurgården Hockey en nyemission riktad till en bredare 
allmänhet enligt den metod som benämnes “crowd-funding” och som gav möjlighet för privatpersoner 
att teckna aktier med närmare belopp som varierar från 500 kr upp till miljonbelopp. Emissionen 
blev framgångsrik och tillförde netto efter emissionskostnader 13,2 mkr. Dessutom tillkom nya 
medlemmar och 440 tkr i medlemsavgifter. Totalt tecknade närmare 3400 personer aktier.
Aktierna har tecknats i ett särskilt ägarbolag, DIF Hockey Partners Sweden AB, som i sin tur har tecknat 381 
preferensaktier i Djurgården Hockey AB. DIF Hockey Partners Sweden AB innehar därefter 1,7 % av rösterna 
och 14 % av kapitalet i dotterbolaget Djurgården Hockey AB. Föreningens andel utgör härefter 57,1 % av 
rösterna och 47,8 % av kapitalet. Övriga ca 100 sedan tidigare existerande aktieägare i Djurgården Hockey AB 
innehar 38,2 % av kapitalet och 41,2 % av rösterna.

Emissionen genomfördes för att ge Djurgården Hockey koncernen ett eget kapital och likvida medel som är 
av tillräcklig storlek för att klubben med rimligt ekonomiskt risktagande ska kunna fullfölja den verksamhets-
plan som ska etablera Djurgården i en varaktig topp fyra position i SHL och SDHL och som en i alla avseenden 
nationellt och internationellt ledande klubb, tillika en betydelsefull samhällsaktör i Stockholm.

Ekonomin påverkas också av att SHLs nya media-avtal från och med 2018/19 medför betydligt ökade intäkter 
under en kommande 5 årsperiod. Avtalet innebär en möjlighet för alla SHL-klubbar att konsolidera sin ekonomi 
och att öka svensk klubbishockeys internationella konkurrenskraft.

I avvaktan på denna ökning av intäkterna inriktades verksamheten för den nu gångna säsongen på att fullfölja 
satsningen på sportslig och organisatorisk utveckling till priset att ekonomiskt enbart nå ett nollresultat 
baserat på grundseriespel och utan riskreserver för eventuella negativa avvikelser i förhållande till 
budgeterade intäkter. Utfallet blev + 0,8 mkr efter skatt och -0,8 mkr före skatt och då efter att slutspelet 
givit ett nettobidrag på ca 4 mkr innebärande att resultatet efter grundserien i SHL avvek negativt 
från budget med 5 mkr.
 
Intäkterna uppgick till 113,1 mkr (111,4) mkr fördelat på 38,8 (31,5) mkr från publik, 28,5 (28,2) mkr i media-
ersättningar, 27,8 (24,3) mkr i sponsor och kommersiella avtal med företag inkl hospitalityarrangemang, 
4,4 (9,3) mkr i ersättningar för övergångar till NHL samt 13,7 (18,1) mkr i övrigt. I den senare ingick 
föregående år försäljning av souvenirer etc.

Den huvudsakliga förklaringen till att önskat resultat efter grundserien inte nåddes är att publikantalet 
under hösten var långt under förväntningarna inte minst med tanke på de goda sportsliga resultaten och den 
underhållande ishockey som spelades. Awikelsen mot budget för publikintäkterna i grundserien blev -2,7 mkr. 
Företagsintäkterna ökade med 3,5 mkr gentemot föregående år och nådde nästan budget. Även dessa 
påverkas positivt av slutspelet. Minskningen av ersättningar från NHL beror på antalet spelare som fått 
kontrakt och var förutsedd. Arets nivå representerar i mer normal nivå baserat på två nya kontrakt per år.

Satsningen på utveckling av våra SHL- och SDHL-lag samt organisationen kring dessa samt på den kommer-
siella och administrativa organisationen innebar ökade kostnader för SHL-laget med 3 mkr och för SDHL-laget 
med 1 mkr. Organisationen kompletterades också med en kommersiell chef, ny bemanning och förstärkning 
på media/kommunikation samt utökade resurser på biljettsidan vilket tillsammans med ökade lokal och IT-
kostnader medförde en kostnadsökning på 1,5 mkr. Klubben har nu en komplett organisation för bas- 
verksamheten och med nuvarande kostnadsmassa ska betydande intäktsökningar kunna åstadkommas  
vilket är nödvändigt för att våra lag i SHL och SDHL ska kunna få resurser som motsvarar 
vad de ekonomiskt starkaste klubbarna i ligorna har.

Juniorverksamhetens kostnader uppgick till 6,3 mkr och SDHL-lagets kostnader blev 3,5 mkr.

Den gemensamma satsningen med Djurgården Fotboll på en ny butik för Djurgårds-kläder och souvenirer 
blev verklighet i juni. Butiken uppskattas mycket av alla Djurgårdare. Försäljningen har väl motsvarat 
förväntningarna och uppgick till 16 mkr. Resultatet har dock belastats med kostnader för olika typer av 
inkörnings-problem i form av optimal anpassning av personal under olika veckodagar och tider och 
samordning av sortiment och system för uppföljning varför årets resultat uppgår endast till 542 tkr varav 
Djurgårdens Hockeys andel är 50 %. För det kommande året förväntas ett väsentligt bättre resultat och på lite 
sikt förväntas  ett bidrag från butiken med ett par mkr. Detta 50 %-iga innehav i Djurgården Merchandise HB 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden, dvs endast nettoresultatet redovisas i Djurgården Hockeys resultat- 
räkning och endast nettoinvesteringen på 0,8 mkr balansräkningen. Därutöver har koncernen fordringar på 
handelsbolaget för finansiering av dettas rörelsekapital på 2,4 mkr, ett belopp som förväntas minska över tid. 
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Arets skattekostnad är+ 1,6 mkr till följd av en ökning av uppskjuten skattefordran, 
huvudsakligen till följd av ej avdragsgilla pensionspremier för spelare.

Det egna kapitalet i koncernen uppgår till 23,3 mkr. Likvida medel uppgick den 30 april till 14,2 mkr.

 
Finansiering och finansiell handlingsberedskap
Föreningen arbetar för att hålla en stabil ekonomi med ett eget kapital för koncernen och en likviditet som 
inte bara möter Svenska lshockeyförbundets krav för erhållande av elitlicens för att spela i SHL och SDHL utan 
som också är tillräcklig för att på ett mer betryggande sätt hantera de ekonomiska risker som är ofrånkomliga i 
sportens värld och för att kunna göra de satsningar som krävs för att utveckla verksamheten.

I syfte att skapa betryggande marginaler i dessa avseenden genomfördes som nämns ovan under hösten en 
nyemission i Djurgården Hockey AB som tillförde 15,2 mkr brutto/13,2 mkr netto efter emissionskostnader i 
likvida medel och eget kapital. Det egna kapitalet ökade också genom omvandling av konvertibla förlagslån 
på 2 mkr till aktier. Med denna kapitalbas kan klubben under kontrollerbara affärsmässiga risker göra de 
satsningar som krävs för att öka de varaktiga intäkterna från publik och företag till de nivåer som krävs 
för att kunna etablera sig som återkommande topp 4 för både herrar och damer och kunna konkurrera 
internationellt. En stark kapitalbas är också en förutsättning för att klubben fortsatt ska kunna ta ett 
stort ansvar för ungdomsishockeyns utveckling i Stockholm samt för en idrott som 
aktiverar barn och unga i alla delar av samhället.
 
Föreningens verksamhet ska finansieras genom kvarhållna vinstmedel samt genom emissioner av eget kapital 
från personer och företag när så kan motiveras på kommersiella eller andra grunder. Kärnverksamheten kräver 
inte några väsentliga investeringar i anläggningar, i vart fall så länge det inte är aktuellt med att äga en egen 
arena eller träningsanläggning. Inte heller binds något rörelsekapital i kärnverksamheten då de kortfristiga 
och till stor del löneberoende automatiska skulderna överstiger kundfordringar, lager och övriga omsättnings- 
tillgångar. Satsningen på en utökad försäljning av souvenirer och andra Djurgårdsprodukter tillsammans med 
Djurgården Fotboll kräver dock en inte oväsentlig kapitalbindning i lager. Rörelsekapitalet är också säsongs-
beroende med viss anspänning under sommarmånaderna. Storleken på säsongkortförsäljningen innan 
sommaren är i detta avseende av stor betydelse.

Koncernen strävar efter att inte ha några låneskulder vilket för närvarande inte heller är fallet med undantag 
för lån som upptagits av Djurgården Merchandise HB (koncernens andel av detta uppgår till 750 tkr). För att 
effektivt kunna möta säsongsmässiga svängningar i kassaflödena och samtidigt optimera placeringen av 
likvida medel samt hantera ej förutsedda belastningar av likviditeten upptogs under året en 
checkräkningskredit i bank på 5 mkr. Denna facilitet har inte utnyttjats.

I ett längre perspektiv kan kärnverksamheten behöva stödjas av kompletterande verksamheter som genererar 
stabila överskott men som också kräver finansiering. Djurgården Merchandise HB är ett sådant exempel på 
verksamhet som kan binda kapital som kräver särskild finansiering.
 

Konsoliderings- och utdelningspolitik
Efter den under året genomförda nyemissionen har koncernen och dotterbolaget Djurgården Hockey AB ett 
tillfredsställande eget kapital och en god likviditet. Verksamheten styrs ekonomiskt med principen att endast 
budgetera utifrån de matcher som ingår i grundserien och inte räkna med slutspel, även om detta är det 
återkommande målet i den sportsliga verksamheten, samt att på denna grund nå ett årligt resultat av 
3 mkr. Verksamheten är dock förknippad med betydande risker i första hand kopplade till publikutvecklingen 
som i sin tur påverkas av olika faktorer däribland inte minst de sportsliga resultaten. Även omfattningen på 
ersättningar från NHL för spelarövergångar kan variera stort mellan åren och spelarlönerna för representations- 
lagen kan påverkas av skador och kompletteringar av truppen. För att varaktigt kunna vara bland topp 4 i 
svensk ishockey krävs också att konkurrensen från ekonomiskt starkare klubbar kan mötas vilket bland annat 
kräver en stabilitet och långsiktighet i de resurser som tilldelas den sportsliga verksamheten.  Detta innebär 
att enskilda år kan komma att utvisa förlust - antingen en budgeterad sådan eller oförutsedd. Dessutom 
finns behov av att göra satsningar på ett bredare samhällsengagemang och på internationell utveckling. 
Av dessa skäl strävar klubben att genom kvarhållna vinstmedel ytterligare stärka det egna kapitalet.

Med målet att över tid nå ett överskott baserat på grundseriespel på 3 mkr samt tillkommande överskott 
vid slutspel är styrelsens policy att dotterbolaget Djurgården Hockey AB ska lämna en utdelning 
på 1/3 av redovisat resultat efter skatt.

Den under året genomförda nyemissionen avsåg preferensaktier med förtur till utdelning givet att 
genomsnittet av åskådare vid matcherna i grundserien på Hovet uppgick till lägst 7000. Efter att 
utdelning lämnats till preferensaktieägarna erhåller övriga aktieägare motsvarande belopp och 
vid överstigande utdelning sker sådan med lika belopp till alla aktieägare.

Då dotterbolaget redovisar ett underskott på -0,1 tkr föreslås ingen utdelning för 2017/18. 
Publiksiffran på Hovet för säsongen blev 6 432 varför någon förtur till utdelning på preferensaktierna 
inte blivit aktuell även om utdelning beslutats innevarande år. Vid lika utdelning till alla aktieägare 
tillfaller 47,8 % moderföreningen varför den utdelning som belastar koncernen uppgår till 52,2 %.
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Personal
Koncernen har haft 27 (32) spelare kontrakterade för SHL-laget samt 7 (7) tränare, ledare och 
supportpersonal anställda. I damverksamheten engageras personal motsvarande 3 (2) heltidsanställda. 
Av 23 (21) kontrakterade damspelare har 12 (13) erhållit ersättning i form av lön, boendebidrag eller 
studieavgifter. Damverksamheten bedrivs i övrigt av ideellt arbetande personal. Juniorverksamheten 
sysselsätter 7 (8) anställda och har omfattat 22 (26) J20-spelare och samt 27 (25) J18 spelare. 
Ungdomsverksamheten har haft 2 (2) heltidsanställda.

På kontoret har 14 (12) anställda arbetat. Försäljning till företag och sponsorer handhas av 
ISP Sports Management enligt ett flerårsavtal. Säljstyrkan uppgår till 3,5 (3) tjänster. 
Under året förstärktes kontoret med en kommersiell chef.

 
Tvister
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade i några tvister. 
 
 
Elitlicens
Elitlicens för spel i SHL och SDHL innehas av dotterbolaget Djurgården Hockey AB. Bolaget uppfyller per 
30 april 2018 villkoren för elitlicens enligt Svenska lshockeyförbundets reglemente för licensprövning. 
Koncernen har ett eget kapital på 23 mkr vilket överstiger det aktuella licenskravet på 4 mkr. Koncernen har 
inga oreglerade skulder och har betalt alla skatter, avgifter och löner och andra förpliktelser till anställda i tid. 
Tillgängliga likvida medel täcker väl behovet för perioden maj-april och under resten av året. Vid oförutsedda 
likviditetsbelastning på 5 mkr kan detta hanteras med tillgängliga likvida medel alternativt genom 
nyttjande av koncernens checkräkningskredit. 
 

Framtidsutsikter
De sportsliga framgångarna under den gångna säsongen ger tilltro till fortsatta goda möjligheter att 
Djurgården Hockey ska lyckas nå målet att varaktigt vara en ledande klubb i Sverige och i Europa för såväl 
herrar som damer. Vår juniorverksamhet levererar år efter år talanger som utvecklas till ledande spelare. 
Damverksamheten behöver efter de senaste framgångsrika åren stabiliseras med satsningar på organisation, 
utökad flickverksam het och bättre träningsförutsättningar. Vår sportsliga organisation är stabil och 
organisationen för marknad och administration har försetts med de resurser som ska behövas.

Samtidigt visar erfarenheten att den stora årliga omsättning av spelare som kännetecknar de flesta lag i SHL 
och SDHL gör att de sportsliga resultaten kan variera och att framgång ett år inte är någon garanti för det 
påföljande året.

Klubben har en tillfredsställande ekonomi i form av storlek på eget kapital och likvida medel. Vi kan dock ännu 
inte konkurrera med en handfull klubbar när det gäller storleken på ersättningar till  spelarna i SHL där minst 
sex klubbar har större utrymme. Mediaintäkterna från SHL ökar men det är lika för alla klubbar och vi arbetar 
för att säkerställa att SHL levererar vad som behövs för att hålla det kommersiella värdet så högt som möjligt. 
Vi arbetar intensivt för att öka vår företags- och publikintäkter. Företagsintäkterna visar en god positiv 
trend och vår stora ekonomiska utmaning ligger i att öka antalet åskådare och publikintäkterna.

De satsningar som görs för att tillsammans med Djurgården Fotboll aktivera barn och ungdom i idrottens 
gemenskap är viktiga för att klubben ska fylla den samhällsroll i Stockholm som är vår vision. 
För att lyckas krävs fortsatt god samverkan med staden och företag som ser värdet att 
dessa insatser och kan bidra ekonomiskt.

För att nå det ekonomiska målet på ett överskott på 3 mkr krävs bland annat väsentligt bättre publiksiffror än 
föregående år än under hösten de två senaste åren då de fallit jämfört med säsongen 2015/16. Nås inte en 
förbättring av publikintäkterna under hösten förväntas ett nollresultat för dotterbolaget på basis av 
grundserien och ett mindre överskott i koncernen. Samtidigt förväntas SHL-laget nå slutspel 
med de positiva ekonomiska utfall som följer av detta.

Moderföreningen
I moderföreningen omfattar verksamheten förutom aktieägandet i dotterbolaget Djurgården Hockey AB och 
en mindre post i intressebolaget DIF Hockey Partners Sweden AB, ungdomsverksamheten, medlemsservice 
samt aktiviteter för att bredda intresset för ishockey och bidra till en god miljö för unga i en snabbt växande 
storstad. Aktiverings- och integrationsarbete för att få tidigare ej aktiva barn att finna idrottens gemenskap 
genom Ishockey för Alla i Husby och uppsökande verksamhet i andra delar av staden inom ramen 
för konceptet “Vår stad”.
 
Föreningens intäkter består av medlemsavgifter, bidrag från privatpersoner och organisationer samt 
aktivitetsbidrag och avgifter för ungdomsverksamheten. Kostnaderna avser ungdomsverksamheten, 
medlemsservice, aktiviteter för att nå nya grupper av barn och ungdomar, avgift till Djurgårdens IF 
Alliansförening samt räntor på lån (som lösts i slutet av året) som tidigare upptagits för  
förvärv av aktier i dotterbolaget.
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FLERÅRSÖVERSIKT (BELOPP I KR) 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

KONCERNEN

Nettoomsättning 112 220 106 893 105 854 99 564 56 890

Resultat efter finansiella poster -828 1 675 1 214 7 509 -3 161

Resultat efter skatt 781 1 809 816 7 704 -2 838

Balansomslutning 185 629 170 190 162 920 163 501 142 321

Soliditet% 13 5 4 3 -5

Antal anställda 63 66 70 57 51

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRENINGENS VINST BELOPP I KR

Balanserat resultat 12 108 564

Årets resultat 1 487 193

SUMMA 13 595 757

överförs i ny räkning

Arets resultat i moderföreningen uppgår till 1,5 (1,5) mkr. Intäkterna från medlemsavgifter ökade med 1 mkr 
till 2 mkr då nya medlemmar tillkom i samband med den emission i dotterbolaget som gjordes under året. 
Under året har externa lån för tidigare förvärv av aktier i dotterbolaget amorterats i sin helhet med 2,0 mkr. 
Föreningen deltog i dotterbolagets nyemission genom teckning av aktier i det särskilda bolaget för 
crowd-fundingens genomförande, DIF Hockey Partners Sweden AB, med en insats på 900 tkr. 
Efter emissionen har aktier avyttrats för 215 tkr till personer som inte hann delta i 
emissionen i nämnda bolag. Det egna kapitalet uppgår till 13,6 mkr.

 
Dotterbolaget Djurgården Hockey AB
Klubbens herr, dam och juniorverksam heter bedrivs i dotterbolaget Djurgården Hockey AB vilka 
beskrivs i denna berättelse. Intäkterna uppgick till 106,7 (f. år 99,6) mkr och resultatet till - 0,1 (0) mkr. 
Det egna kapitalet uppgår till 32,1 (17,1) mkr.

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

MODERFÖRENINGEN

Nettoomsättning 5 893 5 592 6 752 7 280 6 863

Resultat efter finansiella poster 1 487 1 572 1 680 1 705 2 506

Balansomslutning 83 343 86 085 84 718 86 338 86 295

Soliditet% 16 14 12 9 8

Antal anställda 3 3 3 4 2

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel i föreningen bestående av

UTVECKLING EGET KAPITAL KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017/2018 2017/2018

Belopp vid årets ingång 8 086 368 12 108 564

Arets resultat 781 131 1 487 193

Nyemission netto* 12 525 309 -

Konvertering av konvertibla förlagslån 1 963 043 -

Vid årets utgång 23 355 851 13 595 757

* Totalt tecknade aktier 15 240

- Prosivison Pepins -1 219

- Förmåner till aktieägare -661

- Andra emissionskostnader -150

- Aktier i DIF Hockey Partners Sweden AB        
förvärvade av moderförening

-685

Netto tillfört 12 525
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Belopp i kr Not
2017-05-01-
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

Nettoomsättning 1 112 219 586 110 066 765

Övriga rörelseintäkter 1 911 848 1 305 089

113 131 434 111 371 854

Kostnader för matcher, material och arrangemang 2 -34 112 373 -29 430 833

Handelsvaror 2 - -1 678 430

Administrations- och övriga externa kostnader 2, 3, 4 -14 736 408 -15 137 685

Personalkostnader 5 -64 983 924 -63 256 053

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -297 556 -259 518

Övriga rörelsekostnader -128 384 -

RÖRELSERESULTAT -1 127 211 1 609 335

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i intresseföretag 10 271 485 -861

Ränteintäkter 7 85 167 138 414

Räntekostnader 7 -57 653 -71 919

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -828 212 1 674 969

RESULTAT FÖRE SKATT -828 212 1 674 969

Årets skattekostnad 8, 12 1 609 343 134 765

ÅRETS RESULTAT 781 131 1 809 734

varav
- hänförligt till moderföreningen 
- hänförligt till minoritetsägare

 
1 149 695 
-368 564

 
1 704 911 

104 823

Koncernens resultaträkning
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Koncernens balansräkning

Belopp i kr Not 2018-04-30 2017-04-30

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 997 434 890 272

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier 11 1 071 947 1 071 947

Andelar i intresseföretag 10 770 624 499 139

Fordran i intresseföretag 10 2 935 726 2 377 666

Uppskjuten skattefordran 12 10 376 227 8 928 805

Kapitalförsäkringar 13 141 102 488 135 112 886

156 257 012 147 990 443

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 157 254 446 148 880 715

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 092 400 9 263 723

Övriga fordringar 652 886 1 254 965

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2 418 089 3 592 320

14 163 375 14 111 008

KASSA OCH BANK 15 14 210 996 7 198 558

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 28 374 371 21 309 566

SUMMA TILLGÅNGAR 185 628 817 170 190 281
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Belopp i kr Not 2018-04-30 2017-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst 474 049 -1 923 416

Tillskjutet kapital  4 951 323 692 554

Årets resultat hänförligt till moderföreningen 1 149 695 1 704 911

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRENINGEN 6 575 067 474 049

Eget kapital hänförligt till

Minoritetsägare 16 780 783 7 612 319

SUMMA EGET KAPITAL 23 355 850 8 086 368

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och löneskatt 18 141 102 488 135 112 885

Övriga avsättningar 18 1 167 000 1 867 000

142 269 488 136 979 885

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder - 800 000

Kortfristiga skulder

Kortfristig del konvertibla förlagslån 17 250 000 2 250 000

Leverantörsskulder 3 989 237 3 817 814

Skulder till intresseföretag 190 598 420 801

Skatteskulder 12 878 588 1 443 233

Övriga kortfristiga skulder 22 5 425 096 4 266 172

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 9 269 960 12 126 008

20 003 479 24 324 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 185 628 817 170 190 281

KONCERNENS Balansräkning
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Belopp i kr Not
2017-05-01-
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -828 212 1 674 969

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 26 071 11 243

Betald skatt -402 724 -139 147

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

-1 204 865 1 547 065

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager - 886 175

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -52 367 -5 343 823

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -592 861 1 444 853

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -1 850 093 -1 465 730

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kapitaltillskott intresseföretag - -500 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -404 718 -708 447

Förvärv av finansiella tillgångar - -60 000

Fordran intresseföretag -558 060 -2 377 666

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -962 778 -3 646 113

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission netto 12 525 309 560 000

Amortering av lån  -2 700 000 -1 900 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 9 825 309 -1 340 000

    

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 012 438 -6 451 843

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 7 198 558 13 650 401

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 14 210 996  7 198 558
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Belopp i kr Not
2017-05-01-
2018-04-30

2016-05-01-
2017-04-30

Nettoomsättning 1 5 892 922 5 591 668

Övriga rörelseintäkter 1 646 788 856 855

6 539 710 6 448 523

RÖRELSENS KOSTNADER

Administrations- och övriga externa kostnader 2, 3, 4 -2 431 934 -2 187 752

Personalkostnader 5 -2 431 073 -2 476 270

Övriga rörelsekostnader 2 -163 -

RÖRELSERESULTAT 1 676 540 1 784 501

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande intäkter - -35

Räntekostnader 7 -189 347 -212 966

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 487 193 1 571 500

RESULTAT FÖRE SKATT 1 487 193 1 571 500

Årets skattekostnad 8 - -

ÅRETS RESULTAT 1 487 193 1 571 500

Moderföreningens resultaträkning
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Belopp i kr Not 2018-04-30 2017-04-30

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Ägarintresse i övriga företag 9 685 000 -

Andelar i koncernföretag 10 21 702 000 21 702 000

Kapitalförsäkringar 13 58 999 806 61 935 726

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 81 386 806 83 637 726

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 364 189 211 453

Fordringar hos dotterbolag 8 060 -

Fordringar hos intresseföretag 50 000 -

Aktuell skattefordran 12 - 104 192

Övriga fordringar 74 283 169 808

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 40 778 75 649

537 310 561 102

KASSA OCH BANK 15 1 419 201 1 885 722

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 956 511 2 446 824

SUMMA TILLGÅNGAR 83 343 317 86 084 550
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Belopp i kr Not 2018-04-30 2017-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat  12 108 564 10 537 063

Årets resultat 1 487 193 1 571 500

SUMMA EGET KAPITAL 13 595 757 12 108 563

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och löneskatt 18 58 999 806 61 935 725

Långfristiga skulder

Skulder till dotterbolag 19, 20 8 000 000 8 000 000

Övriga långfristiga skulder 19 - 800 000

8 000 000 8 800 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 171 818 295 876

Skulder till dotterbolag 20, 21 1 091 620 616 054

Skatteskulder 12 207 582 -

Övriga kortfristiga skulder 22 167 226 1 465 538

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 1 109 508 862 794

2 747 754 3 240 262

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 343 317 86 084 550
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Belopp i kr Not
2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 1 487 193 1 571 500

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

1 487 193 1 571 500

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL    

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -80 398 -7 496

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 811 684 -164 374

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2 218 479 1 399 630

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av finansiella tillgångar -685 000 -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -685 000 -

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av lån  -2 000 000 -1 200 000

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -2 000 000 -1 200 000

    

ÅRETS KASSAFLÖDE -466 521 199 630

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 885 722 1 686 092

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 419 201 1 885 722

Moderföreningens KASSAFLÖDESANALYS
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Belopp i kr om inget annat anges

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om 
Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) samt med tillämpning av Svenska 
lshockeyförbundets och SHLs anvisningar för svensk elitishockey.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget 
samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, 
har ett bestämmande inflytande. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. 
Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande 
inflytande. I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det 
redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade 
reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Föreningen och dess dotterföretag har inga avtal eller engagemang med företag som bildats för 
särskilt ändamål och där de ekonomiska riskerna åvilar koncernen.
 
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. Detta innebär att biljettintäkter redovisas löpande.
Intäkter från säsongskort fördelas över matchserien. Intäkter från avtal med sponsorer periodiseras över 
avtalstiden i de fall denna sträcker sig över flera räkenskapsår. Medlemsintäker faktueras löpande 
under året och intäktsförs vid betalning.

Rättighetsersättningar från SHL redovisas i den period som ersättningen avser.

Ersättningar i form av utbildningsbidrag från NHL redovisas när spelaren tecknat kontrakt och 
ersättningen är bindande enligt avtal mellan NHL och SIF/SHL.

Offentliga bidrag redovisas när bindande utfästelse erhållits, bidragen avser aktuell period och 
förbehåll för nyttjande inte föreligger.

Bidrag från externa parter redovisas när likvid erhållits eller juridiskt bindande utfästelse att 
betala inom 3 månader erhållits och fordran bedöms vara utan risk. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 
Avskrivningstiden för inventarier är 5 - 10 år.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncernen har inga externt förvärvade immateriella rättigheter som kan redovisas som tillgång.

Redovisning av lönekostnader för spelare, tränare och ledare
Anställningskontrakt med spelare, tränare och ledare är regelmässigt tidsbegränsade och omfattar 
normalt 6 månader till 3 år. Löneavtal som sträcker sig över längre tid än ett räkenskapsår innehåller ibland ett 
engångsbelopp vid kontraktstecknandet. Ersättningsnivån kan också variera med ökande eller fallande skala 
över kontraktsåren. Redovisning av dessa ersättningar sker vid den avtalade tidpunkten för utbetalning med 
undantag för så kallade sign-off ersättningar som utgår i samband med kontraktets avtalsenliga upphörande.   
Dessa periodiseras över kontraktets löptid. Även engångsbelopp vid kontraktstecknandet kan periodiseras 
över kontraktstiden om rätt till återbetalning föreligger vid förtida kontraktsslut. Engångsbelopp vid 
kontraktsteckning återläggs vid beskattning och periodiseras skattemässigt över kontraktstiden.

Förpliktelser om direktpension samt kapitalförsäkringar
Koncernen har utfäst pensioner (så kallade utjämningspensioner) till spelare och ledare att utbetalas 
efter avslutad aktiv elitkarriär. Utfästelserna samt den därmed förknippade löneskatten (24%) har säkerställts 
genom att koncernen tecknat och betalt premier för kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna ägs av 
koncernen och har pantförskrivits för fullförande av pensionsförpliktelser och löneskatt. Kapitalförsäkringarna 
redovisas som finansiella anläggningstillgånger, pensionsutfästelserna som avsättningar och den särskilda 
löneskatt som kommer att erläggas vid utbetalningen av pensionerna som avsättning för skatteskuld. 

Tilläggsupplysningar

48



Kapitalförsäkringarna tas upp till aktuellt marknadsvärde och förändringar i detta bokförs som finansiell 
intäkt och ökningen i pensionsåtagandet som personalkostnad. Dessa poster som är identiska till 
beloppet nettoredovisas i resultaträkningen med specifikation i not. 

Skatter 
Endast dotterbolagen är skattskyldiga för näringsverksamhet. 

I enlighet med K3 redovisas skatteeffekten av underskottsavdrag och temporära skillnader mellan redovisning 
i dotterbolagen och beskattning som upplupen skattefordran värderade med beaktande av nuvarande och 
sannolika framtida resultat. I förekommande fall redovisas också omvända temporära skillnader som skat-
teskuld.

De tidsförskjutningar i skattebetalningar som uppkommer till följd av att premierna för kapitalförsäkringar 
avseende spelarnas utjämningspensioner inte är avdragsgilla i dotterbolagen leder till merskatt under betal-
ningsåret och minskad skatt vid den tidpunkt då pensioner och löneskatt betalas. Denna temporära differens 
leder till en uppskjuten skattefordran motsvarande 22 % av de kommande pensionsutbetalningarna från dot-
terbolaget.

Dotterbolaget strävar efter att ej avdragsgilla premier för nya försäkringar inte väsentligt skall överstiga ut-
betalda avdragsgilla pensioner och löneskatt som tidigare kostnadsförts varigenom de temporära differenser-
na mellan skatteberäkning och redovisning begränsas. Till dags datum har så inte fallet varför dessa uppgår 
till betydande belopp.

Uppkommer skattemässig förlust för ett räkenskapsår redovisas en uppskjuten skattefordran till den del det 
skattemässiga underskottet kan tillgodoräknas i form av underskottsavdrag mot framtida skattepliktiga resul-
tat och som leder till att den uppskjutna skattefordran s annolikt kommer att leda till motsvarande minskade 
skattebetalningar.

Till skillnad från underskottsavdrag som uppkommer vid redovisade förluster och i praktiken är tids- 
begränsade kännetecknas ofta temporära differenser avseende pensioner av att avdragsrätten för tidigare 
inte avdragsgilla poster utnyttjas samtidigt som nya sådana tillkommer. Omfattningen på framtida ej avdrags-
gilla pensionspremier kan variera kraftigt från år till år. Vid värdering av uppskjutna skattefordringar hänförliga 
till temporära differenser kan därför ett längre framtidsperspektiv tillämpas. Storleken på de temporära 
differenserna avseende pensioner är sådan att den uppskjutna skattefordran som uppkommit inte bedöms 
till fullo kunna omsättas i minskade framtida skattebetalningar under överblickbar  tid. Tidigare år har en 
schablonmässig värdering av skattefordran gjorts till 50 % av det nominella beloppet beräknat efter en 
skattesats av 22 %. Från och med innevarande år görs bedömning av värdet baserat på förväntade 
framtida beskattningsbara resultat.

Koncernen har för närvarande inga temporära skillnader som leder till uppskjutna skatteskulder.

Leasing
Samtliga förekommande leasingavtal är operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnads-
förs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Valutarisker
Bolaget är exponerat för valutarisker avseende kontrakt i utländsk valuta med spelare samt för ersättningar 
från NHL. När så bedöms lämpligt sker valutasäkring.

Koncernförhållanden
Djurgårdens IF Ishockeyförening är moderföretag. Föreningen äger 100 % i dotterbolaget Djurgården Hockey 
AB som i sin tur äger 100 % i det vilande dotterbolaget Djurgårdsbutiken AB.

Djurgården Hockey AB äger också 50 % i Djurgården Merchandise HB. Resterande andel ägs av 
Djurgården Elitfotboll AB.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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NOT 1   KONCERNENS OCH MODERFÖRENINGENS INTÄKTER 

KONCERNEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN MODERFÖRENINGEN

 2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

Entrebiljetter 38 753 943 31 452 491 - -

Reklam- och sponsorintäkter 27 786 115 24 325 829 - -

Rättighetsersättningar 28 460 381 28 170 544 - -

Ersättning för spelare från NHL 4 401 178 9 254 301 - -

Souvenirer 132 132 5 747 812 - -

Provision på restaurang och kioskverksamhet 1 858 528 1 345 004 - -

Medlems och deltagaravgifter 3 165 214 2 137 261 3 165 214 2 137 261

Andra bidrag 1 818 499 2 299 476 1 185 242 1 694 350

Övriga intäkter 5 843 531 5 334 048 1 542 466 1 760 057

Övriga rörelseintäkter 911 913 1 305 089 646 788 856 855

SUMMA 113 131 434 111 371 855 6 539 710 6 448 523

 
Av de totala intäkterna avser 3 569 tkr (3 566 tkr) ungdomsverksamheten.

Av bidragen avser 1 204 tkr (1 119 tkr) bidrag från stad och kommun. Av detta avser 287 tkr (282 tkr) tkr ersättning för dotter-
bolagets arbete med hockeygymnasiet vid Sjölins Gymnasium och Kunskapsskolan. Föreningen har erhållit 717 tkr (637 tkr) i 
aktivitetstöd för ungdomsverksamheten samt 200 tkr (200 tkr) till projektet Ishockey för alla. Koncernen erhåller i övrigt inga 
kommunala eller statliga bidrag. Villkoren för nyttjande av match- och träningsanläggningar redovisas i not 4.

Souvenirverksamheten har under 17/18 flyttats över till gemensamt ägt handelbolag tillsammans med Djurgården Fotboll. 
Resultatet nettoredovisas i koncernen via kapitalandelsmetoden, vilket förklarar den stora differensen mot 16/17 
då den drevs i det helägda dotterbolaget Djurgårdsbutiken AB.

Med hänvisning till redovisningshandboken för SHL har vissa jämförelsesiffror för fjolåret oklassificerats.

NOT 3   ARVODE TILL REVISORER 

 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och klubbdirektörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

KONCERNEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN MODERFÖRENINGEN

 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

R3 Revisionsbyrå

Revisionsarvode 122 500 145 000 22 500 15 000

Andra uppdrag 22 400 21 175 - -

SUMMA 144 900 166 175 22 500 15 000

Noter

NOT 2   KONCERNENS OCH MODERFÖRENINGENS KOSTNADER 

KONCERNEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN MODERFÖRENINGEN

 2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

Hyreskostnader för arena och lokaler 6 266 166 5 242 891 373 549 320 068

Matchkostnader inkl säkerhet 3 415 953 3 477 668 - -

Övriga materialkostnader 2 599 167 2 433 585 176 831 80 481

Rese- och träningskostnader 4 611 947 4 658 170 - -

Kostnader för souvenirer - 1 678 430 - -

Reklam- och sponsorkostnader 8 704 425 5 289 922 - -

Övriga kostnader 17 339 357 18 621 624 1 881 717 1 787 203

42 937 015 41 402 290 2 432 097 2 187 752

 
Av de totala kostnaderna avser 1 271 tkr (1 227 tkr) ungdomsverksamheten.
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KONCERNEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN MODERFÖRENINGEN

 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Framtida minimileaseavgifter 
avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:
Inom ett år 784 417 268 038 - -

Mellan ett och fem år 1 066 299 257 434 - -

Senare än fem år

1 850 716 525 472 - -

Räkenskapsårets kostnadsförda 
leasingavgifter

823 604 915 417 - -

Dotterbolaget erlägger 700 tkr årligen för att disponera Mälarhöjdens ishall för ungdomsverksamheten. Därtill betalar föreningen en 
dygnsavgift om 5 tkr under viss del av året. Den av Stockholm stad ägda matcharenan Hovet till vilken också herr- dam- och junior-
lagens träning är förlagd drivs enligt ett avtal av Stockholm Live AB, ägt av Anschutz Entertainment Group. Med Stockholm Live före-
ligger ett avtal avseende nyttjande av Hovet samt för matcher som spelas i Ericsson Globe som sträcker sig till säsongen 19/20. Hyra 
erläggs med en fast avgift per match och en rörlig del kopplad till publikantalet. Hyror för matcher och träningstider har uppgått till 
6 682 tkr (5 633 tkr). Av intäkterna från försäljning i restauranger och kiosker har dotterbolaget erhållit 1 858 tkr (1 345 tkr) i provision.

 

NOT 5   ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda KONCERNEN KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Kvinnor 6 8 - -

Män 57 61 3 3

TOTALT 63 69 3 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader KONCERNEN KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Verkställande klubbdirektör 863 164 691 224 - -

Övriga anställda 38 911 820 40 533 323 2 312 886 1 858 345

SUMMA 39 774 984 41 224 547 2 312 886 1 858 345

Pensionskostnader för verkställande direktör 127 592 188 348 - -

Pensionskostnader för övriga anställda 9 925 899 6 942 476 -495 081 84 817

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 13 312 911 13 325 602 609 220 527 660

SUMMA 63 141 386 61 680 973 2 427 025 2 470 822

Kostnader för hyra av spelare samt ersättningar 
till personal som engageras med konsultavtal

 

6 040 150

 

4 844 658  -  -

69 181 536 66 525 631 - -

varav

Herrlagsverksamhet 50 667 709 48 709 093 - -

Juniorverksamhet 3 745 457 3 398 663 - -

Övrig personal 14 851 065 14 417 875 - -

69 264 231 66 525 631 - -

Kontrakt och visstidsanställda 35 518 083 34 933 950 - -

Heltidsanställda 27 623 303 26 747 023 - -

Till styrelsen utgår inget arvode. 
I totala personalkostnader i resultaträkningen ingår även kostnader för sjuk- och 
olycksfallsförsäkringar etc. med sammanlagt 1 842 tkr (1 619 tkr).
 
Anställningsvillkor för klubbdirektören  Till klubbdirektören har utgått en årlig ersättning på 863 tkr, pensionspremier på 128 tkr 
samt bilförmån. Uppsägningstiden för denne är ömsesidigt 9 månader. Några utfästelser om särskilda avgångsvederlag finns inte. 
 
Spelarpensioner Värdejusteringar av pensionsåtagande som täcks av kapitalförsäkringar har nettoredovisats 
med 3 848 tkr med finansiella intäkter som motpost, se not 7.
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NOT 6    INVENTARIER KONCERNEN KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående anskaffningsvärden

- Vid årets början 1 651 142 942 696 - -

- Inköp 404 718 708 446 - -

Utgående anskaffningsvärden 2 055 860 1 651 142 - -

Ingående avskrivningar

- Vid årets början -760 870 -501 352 - -

- Årets avskrivning -297 556 -259 518 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 058 426 -760 870 - -

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 997 434 890 272 - -

NOT 7    RÄNTEINTÄKTER OCH KOSTNADER

På lånet från dotterbolaget utgår ränta på 2%, uppgående till 160 tkr. I beloppet för 16/17 ingår även 
en återvunnen reservering för ränta på konvertibla förlagslån som eftergivits.

Värdeökning av kapitalförsäkringar med 3 848 tkr har nettoredovisats mot motsvarande 
ökning av personalkostnad. Se not 5.

NOT 8    SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT KONCERNEN KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

 2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

Aktuell skattekostnad - -270 865 - -

Uppskjuten skatt 1 609 343 405 630 - -

SUMMA ÅRETS SKATT 1 609 343 134 765 - -

KONCERNEN KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

Resultat före skatt -828 212 1 674 969 1 487 193 1 571 500

Varav moderföreningens ej skattepliktiga resultat -1 487 193 -1 571 500 -1 487 193 -1 571 500

SUMMA SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET -2 315 405 103 469

Temporära differenser netto 388 325 893 375

Avsättning till periodiseringsfond - -250 000

Återföring av periodiseringsfond 736 000 -

Ej avdragsgilla kostnader 507 358 484 973

Ej skattepliktiga intäkter -395 585 -614

Schablonintäkt p-fond 2 649 -

BESKATTNINGSBART RESULTAT -1 076 658 1 231 203

Moderföreningen är endast skattepliktig för eventuell inkomst av kapital.

NOT 5 FORTSÄTTNING. KONCERNEN KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Andel kvinnor i styrelsen 22% 0% 22% 0%

Andel män i styrelsen 78% 100% 78% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33% 50% 33% 50%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67% 50% 67% 50%
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NOT 11    AKTIER KONCERNEN KONCERNEN

NAMN 2017/2018 2016/2017

Svenska Hockeyligan AB  org.nr. 556220-9519
Ägarandel 
Anskaffningsvärde 

 

8,3%
100 000

8,3%
100 000

Hockey Invest Europe AB  org.nr. 556703-0407
Ägarandel 
Anskaffningsvärde

16,7%
200 000

16,7% 
200 000

European Ice Hockey Club Competition AG
Ägarandel
Anskaffningsvärde

2,4%
711 947

2,4%
711 947

Svenska DamHockeyLigan AB  org.nr. 559072-4265 
Ägarandel
Anskaffningsvärde 
 

10%
60 000

10%
60 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 1 071 947 1 071 947

NOT 10    AKTIER I KONCERNFÖRETAG MODERFÖRENING MODERFÖRENING

2017/2018 2016/2017

Ackumulerade anskaffningsvärden:

- Vid årets början 21 702 000 21 702 000

- Inköp - -

VID ÅRETS SLUT 21 702 000 21 702 000

SPECIFIKATION AV AKTIER I DOTTERBOLAG 
OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KAPITAL- 
ANDEL

RÖSTRÄTTS- 
ANDEL

ANTAL 
ANDELAR

EGET 
KAPITAL

ÅRETS 
RESULTAT

556536-8734, Djurgården Hockey AB, Stockholm 47,8% 57,1% 1 297 32 147 094 -131 982

Aktier ägda av dotterbolag:

559008-8208, Djurgårdsbutiken AB, Stockholm 100% 100% 50 000 50 000 -

Intresseandelar ägda av dotterbolag:

Djurgårdens Merchandise Handelsbolag 50% 50% - 900 000 271 485

Koncernen har även en fordran på Djurgårdens Merchandise Handelsbolag på 2 377 666 kr.

NOT 9    ÄGARINTRESSE I ÖVRIGA FÖRETAG MODERFÖRENING MODERFÖRENING

2017/2018 2016/2017

Ackumulerade anskaffningsvärden:

- Vid årets början - -

- Inköp 685 000 -

VID ÅRETS SLUT 685 000 -

SPECIFIKATION AV ÄGARINTRESSE I ANDRA FÖRETAG KAPITAL- 
ANDEL

RÖSTRÄTTS- 
ANDEL

ANTAL 
ANDELAR

DIF Hockey Partners Sweden AB 4,45% 4,45% 13 700
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KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

2017-05-01- 
2018-04-30

2016-05-01- 
2017-04-30

Årets skattekostnad

Aktuell skatt - -270 865 - -

Uppskjuten skatt 1 609 343 405 630 - -

SUMMA 1 609 343 134 765 - -

Aktuell skatteskuld

Aktuell skatt -270 865 -753 935 - -

Löneskatt -3 152 196 -3 959 499 -822 106 -1 431 668

Avkastningsskatt -63 360 -82 260 - -31 680

Betald skatt 2 607 833 3 352 461 614 524 1 567 540

SKATTESKULD/FORDRAN -878 588 -1 443 233 -207 582 104 192

 

Uppskjuten skattefordran 
avseende

Temporära skillnader pensionsutfästelser 9 882 843 8 049 488

Temporära skillnader övriga poster 493 384 879 317

SUMMA 10 376 227 8 928 805

 

Uppskjuten skatt
avseende

Förlustavdrag 236 865 -

Temporära skillnader pensionsutfästelser** 1 833 355 490 652

Temporära skillnader övriga poster -622 797 -30 022

Periodiseringsfond 161 920 -55 000

SUMMA 1 609 343 405 630

** Nominell förändring se not 13 8 925 522 4 439 385

NOT 13  KAPITALFÖRSÄKRINGAR KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Ingående premiebetalningar 135 112 886 129 590 751 61 935 726 60 880 669

Årets inbetalningar 7 741 349 3 223 304 - -

Värdeförändring 3 848 146 7 056 697 1 717 988 4 333 050

Årets utbetalningar -5 599 893 -4 757 866 -4 653 908 -3 277 993

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 141 102 488 135 112 886 58 999 806 61 935 726
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NOT 15    LIKVIDA MEDEL

Av koncernens likvida medel avser 867 tkr (1 847 tkr) och för moderföreningen 563 tkr (335 tkr) till bolaget utbetalda 
kapitalförsäkringar för spelares pensioner vilket belopp i bolagets likviditetsplanering reserveras för omgående 
utbetalning till spelarna samt för kommande löneskatt. 

NOT 17    KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN   KONCERNEN KONCERNEN

2017/2018 2016/2017

Förfaller tidigare än ett år efter balansdagen 250 000 2 250 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE KORTFRISTIG DEL AV FÖRLAGSLÅN 250 000 2 250 000

Konvertibla förlagslån 2012
Lånet kan komma att återbetalas eller konverteras 30 juni varje år vid anfordran. Aktuell konverteringskurs är 54 698 kr.

NOT 18   AVSÄTTNINGAR KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Pensionsåtagande 113 554 231 108 734 015 47 480 932 49 843 656

Uppskjuten löneskatt på pensionsåtagande 27 548 257 26 378 870 11 518 874 12 092 069

Övriga avsättningar 1 167 000 1 867 000 - -

142 269 488 136 979 885 58 999 806 61 935 725

Övriga avsättningar avser betalning för Mälarhöjdens ishall till och med 2019.

NOT 19  LÅNGFRISTIGA SKULDER KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Skulder till kreditinstitut - 800 000 - 800 000

Skulder till dotterföretag - - 8 000 000 8 000 000

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE - 800 000 8 000 000 8 800 000

NOT 16    DISPOSITION AV FÖRENINGENS VINST

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital 13 595 757 kr balanseras i ny räkning.

KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Förutbetalda hyror 358 829 224 109 - -

Mediaersättningar SHL 1 100 000 1 936 020 - -

Övriga poster 959 260 1 432 191 40 778 75 650

2 418 089 3 592 320 40 778 75 650
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KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Upplupna semesterlöner 3 132 792 2 729 292 231 316 172 693

Säsongskort 3 028 241 5 357 422 - -

Övriga poster 3 108 927 4 039 294 878 192 690 101

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 9 269 960 12 126 008 1 109 508 862 794

KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

För egna skulder och avsättningar
Pantsatta kapitalförsäkringar för pensioner 141 102 488 135 112 886 58 999 806 61 935 726

Solidariskt betalningsansvar för skulder i
Djurgårdens Merchandise Handelsbolag 4 273 591 2 689 130 - -

NOT 20    SKULDER TILL DOTTERBOLAG

Moderföreningens skulder till dotterbolaget uppgår till 8,0 mkr långfristigt.

NOT 21    TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Av årets inköp avser 75 tkr (77 tkr) inköp från dotterbolag.
Av årets försäljning avser 32,6 tkr (166 tkr) försäljning till dotterbolag.
 

Samt pensionsåtaganden täckta av pensionsstiftelse med 3 914 tkr.

Försäljningen av säsongskort för 18/19 startade pga slutspel 1 månad senare jämfört 
med föregående år vilket förklarar den större differensen mellan åren.

NOT 22  ÖVRIGA SKULDER KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER- 

FÖRENINGEN

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

Moms 876 338 651 435 - -

Personalens källskatt 2 315 378 1 278 165 39 812 176 194

Arbetsgivaravgifter 2 066 454 981 027 41 211 37 787

Kortfristig del av skuld till kreditinstitut - 1 200 000 - 1 200 000

Övriga poster 166 927 155 545 86 203 51 557

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 5 425 097 4 266 172 167 226 1 465 538
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Till föreningsstämman i Djurgårdens IF Ishockeyförening 
Org.nr. 802015-4251

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Djurgårdens IF Ishockeyförening 
för räkenskapsåret 2017-05-01 -- 2018-04-30. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella 
ställning per den 30 april 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisning-
slagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och 
för koncernen.
 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten “Den auktoriserade revisorns ansvar” samt “Den förtroendevalde revisorns ansvar”. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern- 
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisions- 
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

Revisionsberättelse
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• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mina 
uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Djurgårdens IF Ishockeyförening för räkenskapsåret 2017-05-01 -- 2018-04-30 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet “Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, 
och det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Stockholm den 8 juni 2018
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