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Verksamheten 

 

Vi fortsätter på den inslagna vägen mot toppen 

Djurgården Hockey fortsätter på sin resa mot målet att - alltid oavsett - vara en ledande klubb inom 

svensk och internationell ishockey. Klubben arbetar enligt den plan för sportslig, organisatorisk och 

ekonomisk utveckling som utarbetats och följts under de två senaste åren.  

Satsningarna på den sportsliga organisation och våra lag i SHL och SDHL visar sig nu bära frukt. 

SHL-laget låg den 31 december på 2a plats i serien. Damlaget har halkat efter den absoluta toppen 

och låg på 4e plats men har samtidigt vunnit över de lag som låg före i en serie som blir allt jämnare i 

toppen. 

Utvecklingsinsatserna har under denna säsong varit fokuserade på att stärka den kommersiella sidan 

i arbetet med publik- och företagsintäkter. Klubbledningen har under hösten förstärkts med en 

kommersiell chef och en ny kommunikationsansvarig började den 1 augusti. Damlaget fick inför 

säsongen en heltidsanställd tränare. Vårt koncept för aktivering av unga i Stockholm har 

vidareutvecklats.  

I syfte att skapa betryggande marginaler i förhållande till Svenska Ishockeyförbundets krav på 

ekonomisk stabilitet för erhållande av licens för att spela i SHL och SDHL genomfördes under hösten 

en nyemission i Djurgården Hockey AB som tillförde närmare 14 mkr netto i likvida medel och eget 

kapital. 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. Det 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. 

Vi fortsätter att bygga våra herr- och damlag på spelare från Stockholm och kompletterar vid behov 

med ett begränsat antal utländska spetsspelare. Herrlaget har f.n en utländsk spelare i truppen och 

damlaget har två från Nordamerika och två från andra nordiska länder. 

I juni månad öppnades en gemensam butik med Djurgården fotboll i Globen-området i vilken 

försäljningen av souvenirer och Djurgårdsartiklar sker. Satsningen har uppskattats mycket av alla 

Djurgårdare och har lett till ökad försäljning 

Publikintresset i SHL har under hösten varit en besvikelse även om antalet åskådare varit marginellt 

högre än föregående år. Med mycket underhållande spel och vunna matcher borde det ha ökat 

väsentligt men så har inte varit fallet. Analys av orsaker pågår för att kunna identifiera erforderliga 

åtgärdsprogram. Årets sista match som spelades mot Malmö Redhawks drog dock 13850 åskådare 

till ett fullsatt Ericsson Globe. Även de tre första matcherna i januari hade fullsatta läktare på Hovet. 

Erfarenheterna från föregående år var att publikintresset ökade starkt efter nyår varför förväntningar 

på väsentligt fler åskådare för resten av säsongen känns välgrundade.  

Kommunfullmäktige i Stockholm förväntas i dagarna ta ett inriktningsbeslut om att genomföra en 

modernisering av Ericsson Globe enligt den plan som presenterats av stadens fastighetsägande 

bolag SGA Fastigheter och som även innebär att Hovet ska rivas. Ericsson Globe blir då åter en 

arena där ishockey är huvudverksamheten med uppskattningsvis närmare hundra matcher per år för 

Djurgården, AIK och Tre Kronor. En förutsättning för projektet har varit stadens försäljning av 

markområdena vid Söderstadion och där Hovet står. Detta anbudsförfarande är nu avslutat med två 

fastighetsföretag som vinnare. De tidigare aviserade planerna på att bygga två ishallar under de 
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blivande bostäderna på Hovet tomten som ersättning för Hovets nuvarande funktion som 

träningsarena för Djurgården herr, dam och junior/ungdom och matchspel för damerna och juniorerna 

har visat sig inte optimala varför alternativa lösningar i närområdet diskuteras med stadens olika 

företrädare.  

Förbättrade och med övriga SHL-klubbar i landet jämförbara tränings- och verksamhetsförutsättningar 

har från första stund då rivning av Hovet föreslogs varit en förutsättning för Djurgårdens stöd för 

projektet med att flytta matcherna från Hovet till Ericsson Globe. Flytt torde bli aktuell först till 

säsongen 2021/22 och Hovet kan inte rivas innan en träningsanläggning med 2 isytor tillkommit. 

 

Sportsliga framgångar 

SHL-laget har presterat mycket väl och över alla externa experters förväntan. Efter 37 spelade 

omgångar av 52 ligger laget på andra plats. Ett oförändrat tränarteam under Robert Ohlssons ledning 

har hållit fast vi den spelidé som under vissa våndor lanserades under föregående säsong och som 

började fungera väl under slutet av denna. Lagbygget har varit stabilt med i stort sett oförändrad 

forwardbesättning kompletterad med hemvändande centern Andreas Engkvist, ett par unga lovande 

backar samt en rutinerad ersättare för Mikael Tellkvist i mål. Ett offensivt spel med stort puckinnehav 

och tidvis strålande målvaktsspel har bidragit till den goda poängskörden. 

Laget kvalificerade sig inte för spel i CHL denna säsong då en 1/8-delsfinal i fjolårets SHL inte räckte 

till. 

Damlaget låg vid årsskiftet på 4e plats i SDHL. Förhoppningarna på en framträdande plats i 

kommande slutspel är stora med målet att försvara SM-titeln från fjolåret. SDHL fortsätter att 

utvecklas och är Europas bästa damhockeyliga och toppen av ligan har blivit jämnare. Kontinuiteten i 

truppen är god men den skulle behöva breddas med fler spelare. I avvaktan på att ett Djurgårdslag 

också i div 1 kan startas, något som förutsätter istider på Hovet som inte finns idag, har samverkan 

etablerats med Haninges div 1 lag. 

J 20 laget har inlett säsongen starkt och slutade på en delad 2a plats endast i poäng efter Brynäs i 

Superelit Norra och är därmed klara för Super Elit topp 10. Efter 5 omgångar intar laget 2a platsen.    

J 18 laget vann Elit Östra med stor marginal och kvalificerade sig för J18 Allsvenskan Norra där man f 

n ligger på 4e plats. 

 

Djurgården Hockeys roll i samhället 

Djurgården hockey fortsätter målmedvetet arbetet att bidra till ett bättre Stockholm. Tillsammans med 

Djurgården Fotboll har konceptet "Vår stad" utvecklats och presenterats. Med Djurgårdens vision att 

föreningen får människor att växa genom idrottens gemenskap för samhällets bästa lyfter vi fram 1) 

vad Djurgården bidrar med i upplevelser och underhållning som är inbjudande till alla, 2) hur vi arbetar 

med föreningslivet, skolar tusentals pojkar och flickor i en välkomnande miljö där olikheter 

respekteras, stöttar de många lokala föreningarna i staden samt 3) sänker trösklarna till idrottandet för 

att möta stadens, näringslivets och människornas behov 

Det sistnämnda innebär bl a att mångfaldsprojektet Ishockey för Alla i Husby fortsätter som tidigare. 

Under sommaren kunde en förnämlig allaktivitetsyta invigas i anslutning till ishallen som bidragit till att 

ishallen blir en central punkt för barn och ungdomar året runt. Anläggningen kunde åstadkommas 

genom samverkan mellan Djurgården, staden och två av klubbens företagspartners. Samverkan i 

Botkyrka kommun fortsätter. 
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Betydelsen av dessa projekt har visat sig vara stor för aktivering av barn och unga men de resurser 

som krävs för varje lokal satsning från klubben och dess partners är stora. Framgent är avsikten att 

fortsätta med ett par lokalmässigt fasta aktiviteter parallellt med en större satsning på en mobil och 

uppsökande verksamhet (den mobila idrottsplatsen) i samverkan med lokala föreningar och 

stadsdelsnämnder. Djurgårdens resurser ska då kunna ställas till förfogande ett par tillfällen i veckan 

vid ett flertal platser i Stor-Stockholm.  

Dam/flick-verksamheten och den förebild som Djurgårdens SM-vinnande SDHL-lag blivit såväl 

nationellt som lokalt har bidragit till att deltagandet av flickor i Tre Kronors hockeyskola för flickor 

fortsätter att öka i Stockholmsområdet. Samverkan med den lokala föreningen Brinkens IF har nu 

resulterat i att Djurgården/Brinken har flera flicklag i seriespel. 

 

Ekonomi 

De ekonomiska ramarna för säsongen har varit snävare än föregående år i huvudsak beroende på att 

ersättningarna från NHL understiger föregående år med närmare 5 mkr på grund av att färre spelare 

fått kontrakt. Föreningen har samtidigt varit angelägen att fullfölja den långsiktiga utvecklingsplan för 

såväl den sportsliga som kommersiella organisationen. Den ekonomiska planen för året har därför 

lagts med mindre marginaler för oväntade avvikelser än tidigare och med inriktning på att nå ett noll-

resultat för helåret för att sedan under det närmast kommande året åter arbeta med inriktning på ett 

stabilt överskott till vilket också avtalade ökade mediaersättningar via SHL kommer att bidra. 

Viktiga element i årets verksamhetsplan har varit att satsa på förstärkning med ytterligare 

kvalificerade medarbetare inom den kommersiella organisationen som ska bidra till ökade publik- och 

företagsintäkter och effektivare kommunikation samt att kostnaderna för de olika lagen (herr- dam- 

och junior) inte ska bantas gentemot föregående år. 

Resultatutvecklingen under året är starkt säsongsberoende med underskott under det första tertialet 

1maj-31 augusti varefter de efterföljande två tertialen genererar överskott.  

Resultatet per 31 december uppgår för Djurgården Hockey koncernen till -1,5 mkr efter skatt vilket är 

ca 3 mkr sämre än periodiserad budget. Kostnaderna har hållits väl inom budget i alla delar av 

verksamheten medan betydande negativa avvikelser noterats för publikintäkter då det genomsnittliga 

åskådarantalet under säsongen legat kvar på samma nivå som föregående säsong trots att de 

sportsliga resultaten detta år varit mycket goda till skillnad från året innan då publiken minskade 

kraftigt under hösten gentemot tidigare år. Trenden synes dock nu ha vänt som tidigare nämnts. Den 

satsning på företagssektorn som görs i samverkan med marknadsföringsföretaget ISP har resulterat i 

en ökning av intäkterna från detta segment med ca 2 mkr jämfört med samma period föregående år. 

Målet var dock satt ännu högre varför en avvikelse mot budget föreligger även här.  

Det egna kapitalet i koncernen per 31 december 2017 uppgick inklusive minoritetsintresse till 20,0 

mkr. Likvida medel uppgick till 19,4 mkr. Under året konverterades förlagslån på 2 mkr till aktier och 

genomfördes en nyemission till DIF Hockey Partners Sweden AB som inbringade netto 13,8 mkr netto 

efter emissionskostnader. Koncernen har lån uppgående till sammanlagt 2,1 mkr. 

Resultatet för resterande fyra månader är beroende av om herr-laget går till slutspel och utfallet av ett 

sådant. Med nuvarande tabellplacering bedöms sannolikheten för slutspel vara hög. Även om det 

mycket goda publikintresset som konstaterats under de senaste veckorna fortsätter under resten av 

grundserien kommer tappet i publikintäkter från hösten inte kunna återvinnas under resten av serien.  

Storleken av intäkter från slutspelet är svåra att bedöma. För helåret bedöms resultatet i bästa fall bli 

som budgeterat kring nollstrecket men det kan också visa sig att en mindre förlust inte kan undvikas. 
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Moderföreningen 

Djurgårdens IF Ishockeyförening äger 47,2 % av aktierna och innehar 57 % av rösterna i Djurgården 

Hockey AB i vilket bolag senior-verksamheten för herrar och damer samt juniorer bedrivs.  

Moderföreningens verksamhet består i vid sidan av ägarfunktionen för dotterbolaget av 

ungdomsverksamheten, Ishockey för alla och övriga satsningar för barn och ungdom i Stockholm 

samt medlemsfrågor.  

Resultatet per 31 december 2017 uppgick till 809 tkr och eget kapital till 12,9 mkr. Likvida medel 

uppgick till 0,9 mkr. Föreningen har externa lån på 2.1 mkr.  

 

Dotterbolaget Djurgården Hockey AB 

Redogörelsen i denna rapport täcker i allt väsentligt verksamheten i Djurgården Hockey AB. 

Dotterbolagets resultat uppgick efter 8 månader till -2,3 mkr. För helåret förväntas möjligheterna att nå 

planerat noll resultat vara goda. Det egna kapitalet uppgår till 30,1 mkr och likvida medel till 18,5 mkr. 

Bolaget har inga externa lån. 

Den under året genomförda nyemissionen innebar att DIF Hockey Partners Sweden AB och genom 

detta bolag över 3300 nya ägare tillkom i Djurgården Hockey AB. Dessas ägarandel i dotterbolaget 

uppgår till 14 %. 

 

Redovisningsprinciper 

Efterföljande resultat- och balansräkningar upprättats med tillämpning av samma 

redovisningsprinciper som i föreningens årsbokslut per 30 april 2017.  

Tillämpade redovisningsprinciper följer de anvisningar för redovisning och bokslut som föreskrivits av 

SHL vid avgivande av rapport för prövning av erhållande av elitlicens för spel i SHL. 

Denna rapport har inte granskats av föreningens och dotterbolagets revisor. 
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Koncernens resultaträkning 
 
      
Belopp i kr  2017-05-01- 2016-05-01- 
 2017-12-31 2016-12-31 
 
Nettoomsättning 61 593 200 65 494 370 
Övriga rörelseintäkter 952 283 691 792 
 62 545 483 66 186 162 
 
Rörelsens kostnader 
Kostnader för matcher, material och arrangemang -16 149 557 -17 296 522 
Administrations- och övriga externa kostnader -5 129 810 -5 663 968 
Personalkostnader -43 573 846 -41 278 920 
Avskrivningar -185 252 -172 431 
Rörelseresultat -2 492 982 1 774 321 
 
Resultat från finansiella poster 
Intäkter från andelar i koncernföretag 400 861 - 
Ränteintäkter -272 28 693 
Räntekostnader -44 552 -50 162 
Resultat efter finansiella poster -2 136 945 1 752 852 
 
Resultat före skatt -2 136 945 1 752 852 
 
Skatt på årets resultat 648 311 -170 390 
 
  
Årets resultat -1 488 634 1 582 462 
 
 
Varav 
-hänförligt till moderförening -702 635 1 316 653 
-hänförligt till minoritetsägare                    -785 999       265 808 
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Koncernens balansräkning 
 
 
Belopp i kr  2017-12-31 2016-12-31 
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 920 789 977 35
 920 789 977 359 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier 1 121 947 1 071 947 
Andelar i intresseföretag 900 000 - 
Uppskjuten skattefordran 9 577 116 8 468 175 
Kapitalförsäkringar 136 522 310 128 553 472 
 149 042 162 138 093 594 
 
Summa anläggningstillgångar 149 042 162 139 070 953 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 9 162 756 6 769 986 
Övriga fordringar 6 041 166 2 781 330 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 401 747 6 920 318 
 17 605 669 16 471 634 
 
Kassa och bank 19 385 487 9 292 512 
Summa omsättningstillgångar 36 991 156 25 764 146 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 186 033 318 164 835 099 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Balanserad förlust 474 049 -1 992 215 
Tillskjutet kapital 4 649 514 684 810 
Periodens resultat hänförligt till moderföreningen -4 029 1 316 653 
Eget kapital hänförligt till moderföreningen 5 119 534 9 248 
 
Eget kapital hänförligt till minoritetsägare  
Minoritetsägare  15 872 401 8 011 075 
 20 991 935 8 020 323 
 
Konvertibla förlagslån 250 000 2 250 000 
 
Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och löneskatt 136 522 310 128 553 471 
Övriga avsättningar   1 217 425 1 923 765 
 137 739 735 130 477 236 
Långfristiga skulder 
Övriga långfristiga skulder 800 000 2 000 000 
 800 000 2 000 000 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 6 912 944 4 442 919 
Skatteskulder 1 074 706 1 641 939 
Övriga kortfristiga skulder 4 559 226 3 672 025 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 704 772 12 330 656 
 26 501 648 22 087 539 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        186 033 318           164 835 099 
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Moderföreningens resultaträkning 

 
Belopp i kr  2017-05-01- 2016-05-01- 
 2017-12-31 2016-12-31 
 
Nettoomsättning 2 470 728 3 201 395 
Övriga rörelseintäkter 894 243 646 500 
 3 364 971 3 847 895 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -1 095 094 -1 271 798 
Personalkostnader -1 436 136 -1 558 986 
Rörelseresultat 833 741 1 017 111 
 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter - -55 
Räntekostnader och liknande kostnader -23 816 -38 705 
Resultat efter finansiella poster 809 925 978 351 
 
Resultat före skatt 809 925 978 351 
 
 
  
Årets resultat 809 925 978 351 
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Moderföreningens balansräkning 
 
Belopp i kr  2017-12-31 2016-12-31 
 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i dotterbolag 21 702 000 21 702 000 
Aktier                                                                                                             860 000  - 
Kapitalförsäkringar 59 034 528 58 780 160 
 81 596 528 80 482 160 
 
Summa anläggningstillgångar 81 596 528 80 482 160 
 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 662 219 464 376 
Övriga fordringar 5 206 30 960 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 39 620 
 667 425 534 956 
 
Kassa och bank 863 757 1 348 057 
Summa omsättningstillgångar 1 531 182 1 883 013 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 83 127 710 82 365 173 
 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 12 918 489 11 515 415 
 12 918 489 11 515 415 
 
Summa eget kapital 12 918 489 11 515 415 
 
Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och  
liknande förpliktelser 59 034 528 58 780 159 
 59 034 528 58 780 159 
 
Långfristiga skulder 
Skulder till dotterbolag 8 000 000 8 000 000 
Övriga långfristiga skulder 800 000 2 000 000 
 8 800 000 10 000 000 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 43 012 165 983 
Skulder till dotterbolag 168 394 152 588 
Övriga kortfristiga skulder 1 429 113 1 035 359 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 734 174 715 669 
 2 374 693 2 069 599 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 127 710 82 365 173 
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Dotterbolaget Djurgården Hockey ABs 
resultaträkning 
 
Belopp i kr  2017-05-01- 2016-05-01- 
 2017-12-31 2016-12-31 
 
Nettoomsättning 59 122 472 62 292 975 
Övriga rörelseintäkter 58 040 45 292 
 59 180 512 62 338 267 
 
Rörelsens kostnader 
Kostnader för matcher, material och arrangemang -16 149 557 -17 296 522 
Övriga externa kostnader -4 034 716 -4 392 170 
Personalkostnader -42 137 710 -39 719 934 
Av/nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -185 252 -172 431 
Rörelseresultat -3 326 723 757 210 
 
Resultat från finansiella poster 
Intäkter från fordringar som är anläggningstillgångar 400 861 - 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter -272 28 748 
Räntekostnader och liknande kostnader -20 736 -11 457 
Resultat efter finansiella poster -2 946 870 774 501 
 
Bokslutsdispositioner - 514 497 
Resultat före skatt -2 946 870 1 288 998 
 
Skatt på årets resultat 648 311 -283 580 
 
  
Årets resultat -2 298 559 -1 005 418 
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Dotterbolaget Djurgården Hockey ABs 
balansräkning 
 
Belopp i kr  2017-12-31 2016-12-31 
 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 920 789 977 359 
 920 789 977 359 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier  1 061 947 1 061 947 
Fordringar hos moderbolag 8 000 000 8 000 000 
Fordringar hos intresseföretag 900 000 - 
Andelar i intresseföretag 60 000 10 000 
Uppskjuten skattefordran 9 577 116 8 468 175 
Kapitalförsäkringar 77 487 782 69 773 312 
 97 086 845 87 313 434 
 
Summa anläggningstillgångar 98 007 634 88 290 793 
 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 8 500 537 6 304 810 
Fordringar hos koncernföretag 168 394 152 588 
Övriga fordringar 6 035 960 2 774 670 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 401 747 6 880 698 
 17 106 638 16 112 766 
 
Kassa och bank 18 521 730 7 944 455 
Summa omsättningstillgångar 35 628 368 24 057 221 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 133 636 002 112 348 014 
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Dotterbolaget Djurgården Hockey ABs 
balansräkning 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 4 524 235 3 822 428 
 4 524 235 3 822 428 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond 15 599 973 807 579 
Balanserad vinst eller förlust 12 235 717 12 192 484 
Årets resultat -2 298 559 1 005 418 
 25 537 131 14 005 481 
 
Summa eget kapital 30 061 366 17 827 909 
 
Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 736 000 486 000 
 736 000 486 000 
 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och löneskatt 77 487 782 69 773 312 
Övriga avsättningar  1 217 425 1 923 765 
 78 705 207 71 697 077 
 
Långfristiga skulder 
Konvertibla förlagslån 250 000 2 250 000 
 250 000 2 250 000 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 6 869 932 4 276 936 
Skatteskulder 912 786 1 534 939 
Övriga kortfristiga skulder 3 130 113 2 660 166 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 970 598 11 614 987 
 23 883 429 20 087 028 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 133 636 002 112 348 014 
 

 
 
 
 
 

Stockholm den 25 januari 2018  

 

 

 

Kaarel Lehiste     Jenny Silfverstrand  
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