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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2015 

 
Ordföranden har ordet 
  
Stabilitet och kontinuitet präglade 2015 
För första gången på flera år så kan vi summera ett ganska lugnt och i flera avseenden framgångsrikt år. 
Om vi i förra årets årsredovisning konstaterade att vi har haft alldeles för hög omsättning av personer i 
ledningen för Djurgården Fotboll så känner jag att vi nu äntligen börjar se en kontinuitet i såväl 
organisationen som i sporten. En kontinuitet som bidrar till att vi blivit lite bättre i alla delar av 
verksamheten. Vi får arbetsro och kan i högre utsträckning jobba med utveckling av verksamheten 
istället för att krishantera. Sportsligt slutade herrlaget på en sjätteplats vilket i sig är en godkänd 
position och inom ramen för den uppsatta målsättningen, även om vi ett tag hade högre förhoppningar 
när vi under sommaren länge var med i den absoluta tabelltoppen. Damlaget uppfyllde sitt mål att 
avancera till damallsvenskan vilket innebär att Djurgården Fotboll är Sveriges enda förening med ett 
representationslag i högsta serien på både herr och damsidan, vilket är mycket glädjande! Till det kan vi 
addera en expansiv barn- och ungdomsverksamhet med närmare 2 000 pojkar och flickor samt ett stort 
antal aktiviteter över hela Stockholm i Djurgårdsandans regi. Djurgården Fotboll har med andra ord en 
stark förankring i Stockholm men vi är inte nöjda för det. 
 
Hela Stockholms förening 

Djurgårdens IF är Stockholms Stolthet och med det följer att vi måste jobba hårt för att möta ännu fler 
stockholmare och få dem att vilja engagera sig i Djurgården på olika sätt. Djurgården Fotbolls 
medlemmar gav uttryck för en sådan önskan när man på förra årets årsmöte röstade igenom motionen 
”DIF i Förorten”, som kort och gott innebär att Djurgården Fotboll åtar sig att aktivt arbeta för att dels 
skapa fysiska mötesplatser via spontanfotboll och ungdomsfotboll men också locka fler till 
representationslagens hemmamatcher. Ett antal initiativ har tagits och det här är ett arbete som vi skall 
intensifiera under 2016 och vi får anledning att återkomma till det. Djurgården ska vara det självklara 
valet i framtiden när man väljer förening att engagera sig i oavsett bakgrund, ung som gammal, 
privatperson eller företag. Stockholm ska vara stolta över Djurgården och då behöver vi också uppträda 
professionellt i alla delar och vara tydliga med vad vi står för och vart vi är på väg. Det förutsätter i sin 
tur att alla bidrar och att vi gör rätt saker. Som en del i att utveckla organisationen har ett spännande 
utvecklingsarbete på området mål- och verksamhetsstyrning, tillsammans med bland annat 
Handelshögskolan i Stockholm, inletts med VD Henrik Berggren som ytterst ansvarig. En högst 
realistisk förhoppning är att vi i mycket högre utsträckning ska kunna utvärdera oss själva utifrån de 
mål och aktiviteter vi förbinder oss att genomföra. Vi utvecklar med andra ord verktyg för att bättre 
kunna mäta och kontinuerligt följa upp vår verksamhet. Överlag är min bestämda uppfattning att vi 
idag arbetar på ett mycket mer systematiskt och strategiskt genomtänkt sätt vilket ytterst nu också ger 
positivt utslag ekonomiskt. 
 
Den kommersiella utvecklingen och trygg arena 
Om det 2014 låg ett fokus på att kapa kostnader och lägga en kommersiell plattform så kan vi med 
glädje konstatera att vi 2015 har kunnat börja jobba rejält med intäktsidan. Med en ekonomi i balans är 
vi inte längre tvungna att sälja fotbollsspelare samtidigt som vi nu börjar se en fin ekonomisk utväxling 
på företagssidan, med ett eget affärsnätverk som växer och ett antal nya huvudpartners som har 
kommit in. Till det kan vi lägga en mycket positiv publikutveckling och vi nådde 2015 vårt näst högsta 
publiksnitt i modern tid. Förutom en härlig stämning på matcherna så är publikintäkterna också den 
viktigaste intäkten för oss och ger förutsättningar för mer konkurrenskraftiga lag. Samtidigt kan vi 
gemensamt göra så mycket mer för öka vår publiksiffra ännu mer. Sammantaget ser den kommersiella 
delen av vår verksamhet bättre ut en på väldigt länge. För att få ytterligare en skjuts i det arbetet har ett 
kommersiellt utskott under ledning av styrelseledamöterna Mikael Pawlo och Patrik Nilsson tillsatts 
med ett uppdrag att se över vad Djurgården kan vidta ytterligare för åtgärder för att bli ännu mer 
kommersiellt slagkraftiga. Redan nu har ett förbättringsarbete inletts för att lyfta två områden som kan 
bli bättre, nämligen medlemmar och souvenirer. Ett stående inslag i vår verksamhet är ordning och 
trygghet och jag gläds över det genomslag, det av Djurgården Fotboll initierade forskning och 
samverkansprojektet ENABLE har fått med ett tillskott på 8 miljoner kronor under en period av fyra år 
samt att samtliga SEF-klubbar nu deltar tillsammans med forskare, polis och supportrar. Att våra 
SLO:er gör ett fantastiskt jobb har knappast undgått någon och därför väljer vi nu att stärka upp med 
ytterligare fyra matchdags-SLO: er för att förbättra service och trygghet ännu mer. Djurgården Fotboll 
fortsätter att lägga mycket tid och resurser på att skapa välkomnande och attraktiva 
matcharrangemang. Det är av yttersta vikt att alla känner sig välkomna på våra hemmamatcher och det 
är en fortsatt högt prioriterad fråga även för 2016. 
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Tillsammans med Djurgårdsalliansen och övriga Djurgårdsföreningar har vi de senaste 1,5-åren jobbat 
med att ta fram en gemensam värdegrund som kommer att presenteras i början av 2016. Det är ett 
arbete som fört oss olika Djurgårdsföreningar närmare varandra och jag hoppas att det kan ge mer 
ringar på vattnet genom ytterligare samtal och samarbeten så att vi blir ännu bättre och 
framgångsrikare. 
 
Infrastruktur 

För att vara slagkraftiga krävs att infrastrukturen är bra. En stor del i detta är tillgången till bra 
träningsplaner och anläggningar för matcher. Våra representationslag på herr och damsidan har det 
idag väl förspänt genom sina hemmaplaner Tele2 Arena respektive Stockholms Stadion. Genom det 
fantastiska engagemanget ifrån Djurgårdare så är vi nu i slutfasen i uppförandet av en ny byggnad på 
Kaknäs, vilken kommer att inrymma såväl omklädningsrum som styrke- och rehabiliteringslokal. 
Genom utbyggnad av träningsanläggningen Kaknäs bereder vi samtidigt plats för vårt U19-lag att träna 
där. Fördelen med detta är att våra lovande ungdomar kommer närmare seniorverksamheten, vilket 
ökar chanserna att få fram egna talanger och spelare till A-laget. Detta gör i sin tur att träningstider 
frigörs på Hjorthagens IP som då kan användas till vår fantastiska knatteverksamhet, vilken idag har 
brist på träningsplaner. Totalt sett gör utbyggnaden att 15-20 timmars mer träning på fullstor plan 
skapas under veckorna; en fantastisk förbättring för verksamheten! 
 
Avslutande ord 

Tack för att ni givit oss i styrelsen förtroendet att leda Sveriges finaste förening och fortsätt stödja oss på 
alla sätt ni kan. Är du företagare och vill samarbeta med Djurgården Fotboll så får du gärna ta kontakt 
med vår företagsavdelning. De kan sätta ihop ett paket helt efter dina önskemål. Är du privatperson så 
hoppas jag att du, om du inte redan gjort det, säkrar din plats på Tele2 Arena och samtidigt blir medlem 
och utnyttjar din föreningsdemokratiska möjlighet att påverka Djurgårdens fortsatta utveckling.  
Avslutningsvis vill jag, å styrelsens vägnar, rikta ett stort tack till personal, tränare, spelare, 
kanslipersonal, supportrar men även alla ni som gör ett ideellt arbete som tränare, lagledare, 
evenemangs- och publikvärdar för allt hårt jobb ni lägger ned för vår förening.  
Med det sagt ser vi fram emot ett förhoppningsvis väldigt framgångsrikt 2016. 
 
Lars-Erik Sjöberg, Ordförande i Djurgårdens IF Fotbollförening 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 
Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för verksamhetsåret 2015. 
 
Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden. Efter föreningens 
årsmöte den 4 mars 2015 hade styrelsen följande sammansättning: 
 
Ordförande: Lars-Erik Sjöberg 
Vice ordförande: Ellinor Persson 
Ledamöter: Claes-Göran Sylvén 
 Johan Lindén 
 Mikael Pawlo 
 Gustaf Törngren 
 Anders Grönhagen 
 Patrik Nilsson 
Revisorer: Bengt E Lindbergh 
 Deloitte med Henrik Nilsson som huvudansvarig 
Revisorssuppleanter: Björn Lindbergh 
 Deloitte, med Erik Gozzi som revisorssuppleant  
 Erik Gozzi lämnade sitt uppdrag under året 

 
Föreningens hedersledamot Per Kotschack har aktivt deltagit i styrelsens arbete och delat med sig av 
sina rika erfarenheter. 
 
Organisation 

Verksamheterna inom Djurgården Fotboll bedrivs i moderföreningen och i tre bolag. Moderföreningen 
Djurgårdens IF Fotbollförening (DIF FF) har hand om frågor som rör medlemmar, 
ungdomsverksamhet, Damfotboll och Djurgårdsandan. DIF FF utser dessutom styrelsen till det helägda 
dotterbolaget Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB), där seniorsidans och de äldsta pojklagens 
elitverksamhet bedrivs. DEF AB äger i sin tur Djurgårdens Fotboll Försäljning AB (DFF AB), som 
ansvarar för försäljning av de kommersiella rättigheterna knutna till Djurgården Fotboll och 
Djurgårdens Fotboll Arena AB, som har hand om anläggningsfrågor och förvaltar och administrerar 
Johan Björkmans hall på Hjorthagen. Under 2015 har Djurgårdens IF Fotbollförening (DIF FF) förvärvat 
röstmajoriteten i DIF Invest AB varvid DIF Invest AB redovisas som ett dotterbolag i Djurgårdens IF 
Fotbollförenings koncernredovisning.  
 
Företagsledning 
Koncernens företagsledning bestod under året av vd Henrik Berggren, sportchef Bosse Andersson och 
kommersiell chef Gunnar Gidefeldt (fram till 9 september). 
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Djurgårdens IF Fotbollförening 

 
Medlemmar 
Medlemsantalet i Djurgården Fotboll stannade 2015 på 12 868 medlemmar vilket är det största sedan 
2008. Medlemsantalet ökade med 1 127 personer från förgående år och DIF fortsätter vara Sveriges 
största fotbollsförening sett till antalet medlemmar. Många olika aktiviteter har bedrivits på matchdagar 
på Tele2 Arena och vi strävar hela tiden efter en så trevlig matchupplevelse som möjligt för alla våra 
medlemmar och besökare.  
 
Medlemsutveckling under 10 år (siffror från 2006 och framåt per den 31/12)  
 
År  Antal  Varav ständiga  
2015  12 868  1 339 
2014  11 741  1 266  
2013  11 909  1 200  
2012  11 769  1 145  
2011  11 389  1 084  
2010  12 372  1 049  
2009  12 254  1 025  
2008  13 759     995  
2007  12 453     976  
2006  12 299     939  
 
Från och med 2005 löper medlemskapet i tolv månader. Siffran anger det totala antalet personer som 
var medlemmar sista december. 
 
Ungdomsverksamheten 

Modellen med att välkomna alla att spela fotboll i Djurgårdens IF utifrån egna ambitioner fortsatte 
under 2015 och ungdomsverksamheten fortsatte att växa. Drygt 1 850 pojkar och flickor spelade fotboll i 
Djurgårdens ungdomslag under ledning av drygt 450 ledare i över 100 träningsgrupper. 
 
Vår uttalade policy att arbeta långsiktigt med ungdomarnas fotbollsutveckling har fått bra gensvar. Vi 
arbetar aktivt med att bredda vår bas och 2015 fortsatte vårt arbete att tillsammans med lokala 
föreningar i Kista, Järva och Alby i Botkyrka hitta former för fotbollsutveckling i hemmiljö. På sikt 
kommer detta tillsammans med vår traditionella innerstadsverksamhet att ge resultat. Vi har under året 
arbetat vidare i olika former med vår samverkansförening IFK Lidingö FK. 
 
Totalt var 135 lag anmälda till seriespel i den enskilt största turneringen, Sankt Eriks-cupen, vilket är en 
ökning från 2014. Vi värdesätter våra 450 ledare och tränare och satsningen på utbildning av dessa 
fortsätter. Såväl extern som intern utbildning och fortbildning erbjöds under 2015. 
 
I Engelbrektsskolan driver vi sedan 2005/2007 en fotbollsprofil i årskurserna 4-9. Detta innebär att 
eleverna kan kombinera en satsning på skola och fotboll under lektionstid. Hösten 2015 startade 143 
elever i fotbollsprofilen. För gymnasielever erbjuder Djurgården Fotboll en utbildning på Sjölins 
Gymnasium, ett av få gymnasier i Stockholm certifierad för elitfotbollsutbildning. Eleverna, som till 
största delen består av spelare från vårt juniorlag, har teoretisk och praktisk utbildning i fotboll tre 
förmiddagar i veckan. Skolsamarbete med Stockholms Idrotts Gymnasium, SIG, startade i och med 
höstterminen 2015. SIG har NIU-status (Nationell Idrotts Utbildning). 12 flickor deltar i detta program 
och träningarna leds av DIF-ledare. 
  
Utmärkelser 
Filippa Pettersson, född 1999, tilldelades priset "Årets Flickspelare & Junior 2015". 
Besard Sabovic, född 1998, tilldelades priset ”Årets junior 2015”. 
Marian Cosic, född 1996, tilldelades ”Farsan Sandbergs Minnespris”. 
Joel Bylander, född 1996, erhöll ett stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond. 
 
Egna Arrangemang 
Under året har Djurgården ungdomsfotboll genomfört följande egna arrangemang. 
• Fotbollskola med omkring 500 deltagare under två veckor av sommarlovet på Östermalms IP.  
• För fjärde året arrangerades en camp med instruktörer från Valencias akademi. Campen 

varade en vecka under sportlovet, v.9. 
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• Fotbollskollo på Rådmansö under vecka 31. 
• Höstlovsläger genomfördes på Östermalms IP.  
• DIF-dagen på Kaknäs genomfördes lördagen den 19 september. 
• Stockholmsmästerskapen med omkring 200 deltagande lag. 
• Engelbrektscupen för flickor samt Johan Björkmans Pokal för pojkar i den nya hallen på 

Hjorthagens IP med totalt omkring 100 deltagande lag. 
 
Ett antal egna mindre turneringar har dessutom arrangerats av lag i olika åldersgrupper, både inomhus 
och utomhus, under hela året. 
 
 
Damverksamheten 

Dam- och flickverksamheten organiseras under Djurgårdens IF Fotbollförening på Hjorthagen, där 
sedan tidigare DIF Ungdom verkar.  
 
Damlaget spelade säsongen 2015 i Elitettan. Målsättningen var kvalificering till Damallsvenskan, vilket 
infriades i och med en andraplats i serien.  
Damlaget tränades av Mauri Holappa, Mikael Söderman, Elaine Estella Lokka och Håkan 
Lindström/William Hemberg som målvakts-tränare. 
 

 Madeleine Stegius representerade U23-landslaget.  

 Johanna Wikström & Julia Westergren deltog på F98-Landslagsläger. 

 Filippa Pettersson, född 1999, representerade Sverige på läger & matcher i F16-landslaget.  
 
A-truppspelare som anslöt inför och under säsongen 
Susanne Nilsson (Sunnanå SK), Matilda Östergaard (Hammarby), Sigrid Persson (Hammarby), Kim 
Sundlöv (Åland United), Hanna Lundqvist (Enskede IK), Matilda Rosqvist (Sunnanå SK) samt Lisa 
Moazzeni (AIK). 
 
A-truppspelare som lämnade inför och under säsongen 
Irma Helin (Piteå IF) och Siri Frimodig (Enskede IK). 
 
 
Akademiverksamheten 
2015 blev spelar- och ledarutbildningsplanen äntligen klar. Det är ett dokument som beskriver hur vi 
arbetar för att nå målet att få fram spelare till vårt A-lag och till övrig elitfotboll.  
 
Utbildning under året har skett, dels i mindre lärogrupper och dels i storgrupper med inbjudna 
gästföreläsare. Totalt har vi träffats vid 10 tillfällen. I lärogrupperna har tränarna valt ett 
fördjupningsområde som presenterats för övriga varpå reflektion och diskussion har förts. 
 
Som ett led i att försöka minska ”gapet” mellan akademi och A-lag har vi anställt en fysansvarig på 
heltid. Inriktningen på fysträningen har bland annat handlat om intensitet i spelarnas aktioner. 
 
Höstterminen 2015 sjösattes ett samarbete med Stockholms Idrottsgymnasium (SIG). På SIG ska våra 
flickfotbollspelare i första hand gå. Ambitionen är att ha lika hög nivå på SIG som på Sjölins där vår 
pojkspelare går. 
 
U19 vann sin serie klart. I semifinalen vann man mot Häcken och ställdes därmed mot IFK Göteborg på 
bortaplan i finalen. Det blev tyvärr förlust med 0-3 i en välspelad final där slutresultatet inte helt speglar 
matchbilden.  
 
Ur årets juniortrupp erbjuds Besard Sabovic A-kontrakt. Marijan Cosic, Samuel Holm och Kevin 
Deeromram fortsätter sina karriärer i Superettan med Åtvidabergs FF. Övriga spelare som lämnar 
junioråldern fortsätter i div 1 eller div 2. 
 
I U21, som blev svenska mästare, har följande spelare från U19 frekvent deltagit. Marijan Cosic, 
Alexander Kärki, Marcus Enström, William Nilsson, Oscar Jonsson, Joseph Ceesay, Kevin Deeromram, 
Michael Jahn och Samuel Holm. 
 
Spelare som 2015 gjort landskamper 
Kevin Deeromram, Besard Sabovic, Arnold Ehn, Noel Holm, Rickard Bergman och Samuel Holm 
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Spelare som deltagit på landslagsläger 
Kevin Deeromram, Gabriel Beckman, Oscar Jonsson, Filip Tasic, Joseph Ceesay, Mattias Bouvin, Samuel 
Holm, Arnold Ehn, Noel Holm, Alexander Abrahamsson, Rickard Bergman, Ahmad Bonna, Oliver 
Granberg och Kevin Siitri. 
 
Lagens resultat 
Folksam U21 Norra, segrare i serien, slutsegrare efter finalvinst mot IFK Norrköping med 3-2. 
Juniorallsvenskan Elit Norra, segrare i serien, förlust i final mot IFK Göteborg med 0-3. 
Pojkallsvenskan Elit Norra, sexa i serien, inget slutspel. 
 
 
CSR – Corporate Social Responsibility 
Djurgården Fotboll fortsätter att ligga i framkant inom CSR, vilket tyvärr ofta används lite slarvigt som 
ett samlingsnamn för samhällsprojekt, vilket i sin tur riskerar att skapa felaktiga förväntningar på vad 
ett CSR-engagemang faktiskt syftar till att åstadkomma. I själva verket handlar CSR-arbetet i mångt och 
mycket om att systematiskt visa att föreningen tar ett ansvar för de frågor som våra intressenter tycker 
är viktiga samtidigt som vi hela tiden behöver utveckla vår verksamhet.  
 
Olika intressentgrupper har olika förväntningar på oss. Vår publik och medlemmar förväntar sig trygga 
och välkomnande arrangemang och att Djurgården Fotboll värnar de föreningsdemokratiska 
värderingarna. Våra kunder och samarbetspartners förväntar sig att vi står för bra värderingar, lever 
upp till våra åtaganden och att våra verksamheter väcker positiva associationer. Föräldrar förväntar sig 
att vi tillhandahåller bästa möjliga miljö för deras fotbollsspelande barn och ungdomar. Alla dessa 
förväntningar är rimliga. I många fall tar vi redan ett stort ansvar men behöver bli skickligare på att 
kommunicera vårt arbete. I andra fall kanske vi inte har varit tillräckligt duktiga och därför behöver 
vidta åtgärder för att möta förväntningar på oss. Under 2015 har vi arbetat för att knyta våra 
intressenter närmare föreningens CSR-arbete och vi ser också att till exempel våra samarbetspartners 
uttalat uttrycker hur viktigt det här arbetet är för deras inställning till föreningen.  
Djurgårdsandans värden är mycket viktiga och är en integrerad del av föreningens verksamheter, varav 
en hel del aktiviteter ligger inom ramen för Djurgårdens kärnverksamheter. En del omprioriteringar har 
skett där fokus nu ligger på barn och unga samt Djurgårdens engagemang i Stockholms 
ytterstadsområden via DIF i Förorten. Det av Djurgården initierade forsknings- och 
samverkansprojektet ENABLE inkluderar idag alla SEF-klubbar och beviljades i slutet av 2015 ett 
finansiellt stöd av Gålöstiftelsen på 8 miljoner kronor fördelat på fyra år. Samma stiftelse beviljade 
samtidigt ett stöd på 400 000 kronor till Djurgårdsandan vilket möjliggjorde en nyrekrytering av Staffan 
Holmberg. Under 2015 fick Djurgården Fotboll ytterligare ett fint kvitto på sitt CSR-arbete när 
föreningens hållbarhetsansvarige Filip Lundberg av European Club Association (ECA) utsågs till en av 
åtta europeiska experter på området tillsammans med motsvarigheter ifrån Juventus, Arsenal, Paris SG, 
Ajax, Club Brugge, VFL Wolfsburg samt Tallinn.  
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Djurgårdens Elitfotboll AB 
 
Sporten A-lag herr 
Djurgårdens herrar hade en bra säsong 2015 där man länge var med och jagade topplagen, trots att man 
under säsongen tappade betydande spelare som Nyasha Mushekwi och långtidsskadade Haris 
Radetinac. Slutligen hamnade man på en sjätteplats i tabellen. I Svenska Cupen 2014/2015 missade man 
avancemang från gruppspelet trots seger mot blivande svenska mästarna IFK Norrköping efter en 
förlust mot division 1-laget Norrby IF. I Svenska Cupen 2015/2016 kvalificerade man sig för gruppspel 
efter att ha slagit Torstorps IF med 5-1 borta. Bästa målskyttar i Allsvenskan blev Nyasha Mushekwi 
med 12 mål och Sam Johnson med 10 mål. 
 
Landslag 
Emil Bergström representerade svenska A-landslaget mot Finland på vårturnén i Abu Dhabi. Omar 
Colley representerade Gambias A-landslag. Sam Johnson representerade Liberias A-landslag. Kerim 
Mrabti och Jesper Karlström representerade svenska U21-landslaget. 
 
A-truppspelare som lämnade inför säsongen:  
Andreas Johansson (slutade), Mattias Östberg (slutade), Mark Mayambela (Royal Eagles), Philip 
Hellquist (SC Wiener Neustadt), Christian Rubio Sivodedov (Shalke 04), Simon Tibbling (Groningen), 
Erton Fejzullahu (Beijing Guoan FC), Philip Sparrdal Mantilla (IFK Mariehamn), Tim Söderström 
(Jönköping Södra) och Nahir Oyal (Syrianska FC). 
 
A-truppspelare som lämnade under säsongen 
Martin Broberg (Örebro SK) och Nyasha Mushekwi (åter Mamelodi Sundowns FC). 
 
A-truppspelare som anslöt inför säsongen 
Omar Colley (KuPS), Tim Björkström (BP), Elliot Käck (Sirius), Kevin Walker (GIF Sundsvall), Daniel 
Berntsen (Rosenborg), Sam Johnson (IK Frej), Jesper Karlström (BP), Kerim Mrabti (Sirius), Soo Yong-
Yoon (Nike Academy) och Nyasha Mushekwi (lån Mamelodi Sundowns FC). 
 
A-truppspelare som anslöt under säsongen 
Seon-Min Moon (Östersunds FK) och Tinotenda Kadewere (Highfield Academy). 
 
Biljetter 

Intresset för Djurgården Fotboll ökade under säsongen 2015 och publiksnittet på de 15 
hemmamatcherna i Allsvenskan på Tele2 Arena slutade på 15 484 åskådare, en ökning med 2 339 
åskådare per match jämfört med 2014. Totalt såg över 360 000 åskådare Djurgården i Allsvenskan under 
2015. De högsta publiksiffrorna kom i derbyna mot Hammarby 27 428 och mot AIK 27 137. Ytterligare 
två matcher lockade över 20 000 åskådare, premiären mot Elfsborg med 20 530 åskådare och mot 
Malmö då 20 019 åskådare tog sig till Tele2 Arena.  
 
Vi har under året investerat i ett egenbyggt CRM-system samt i samband med det haft en 
projektanställning av Martin Lindman. Det kommer att bidra till ett effektivare 
publikrekryteringsarbete under 2016. 
 
Den digitala arenan 
Webbplatsen dif.se gjordes tillsammans med reklambyrån Splitz om från grunden under våren och fick 
en helt ny design och nya funktioner. Utvecklingsarbetet har fortsatt under året med mindre justeringar 
och förbättringar anpassade till önskemål om kostnadseffektivt arbete inom ramen för en stram budget. 
Antalet sidvisningar under året ligger på drygt 7,7 miljoner vilket ger ett snitt på nästan 650 000 
sidvisningar i månaden. 
 
Under året lanserades även DIF-appen för iPhone, iPad och Android som laddats ner av över 15 000 
användare. 
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DIF-TV 
Under 2015 hade DIFTV 2 393 094 visningar, ett snitt på nästan 200 000 visningar i månaden. Av dessa 
var 1 361 389 unika visningar och totalt handlade det om 101 619 tittartimmar. Lejonparten av visningar 
var intervjuer och reportage men det var även bra respons på livesändningarna under vårens 
träningsmatcher. 
 
Mest sedda klipp under året 
1 DIF Hockeys supportermöte 
2. Kampanjfilmen Djurgårdens IF, Stockholms Stolthet 
3. På tåget ner till Malmö sattes en ny ramsa till Mushekwi 
4. Halvtidssnacket i Djurgårdens omklädningsrum 
5. Målen från DIF-HJK Helsingfors 
 
Topplistan över länder med bäst tittarsiffror 
1. Sverige 
2. USA 
3. Japan 
4. Norge 
5. Spanien 
 
Publikservice och trygghet 
Säsongen 2015 utgjorde den andra hela säsongen på Tele2 Arena. Såväl fjolåret som kommande 
säsonger kommer att innebära att arrangerande av fotbollsmatcher på arenan fortsätter att skruvas på 
och förändras för att nyttjandet av arenan ska bli så optimalt och resurseffektivt som möjligt.  
 
Inför säsongen konkretiserades ett antal fokusområden vilka Djurgården Fotboll, tillsammans med 
arenaägaren, skall arbeta för att förbättra upplevelsen av en fotbollsmatch. Dessa områden var bland 
annat att förenkla och förfina logistiken i arenaområdet; att ytterligare lyfta arbetsmiljöaspekterna för 
att öka trivseln hos medarbetarna; att jobba aktivt med att utbilda personal och förbättra 
arbetsmetodiker och arbetsmetoder för att bättre kunna ta hand om publiken m.m. På samtliga punkter 
har fokusområdena förbättrats även om samtliga målsättningar ännu inte uppfyllts. Härav kvarstår 
dessa områden som fokusområden även 2016 samtidigt som ett antal nya områden  tillkommit.  
 
Inför säsongen 2015 infördes ett i vissa delar nytt regelverk. Bland annat infördes ett nytt så kallat 
oaktsamhetsrekvisit, innebärandes att om en klubb levt upp till vad som krävts genom regelverk och 
även vidtagit andra åtgärder än vad som föreskrivits i regelverket, så var bestraffningsorganet 
förhindrad att utdöma påföljd. Trots att Djurgården Fotboll anmälts vid fler tillfällen än 2014 bedömdes 
att Djurgården Fotboll vidtagit alla de åtgärder som kan förväntas och friades därför i samtliga 
ärenden/fall från betalningsansvar. Således har inga böter utdömts.  
 
Som ovan nämnts arbetar Djurgården Fotboll ständigt med att utveckla publikservicen och tryggheten 
kring våra arrangemang. Djurgården Fotboll både följer och rättar sig efter de villkor som anges i 
tillstånd för match (under 2015 har inga överklaganden av tillståndsvillkor skett, vilket inte heller var 
fallet 2014). Härutöver kan i vissa fall Djurgården Fotboll göra mer än vad som tillståndet reglerar, 
exempelvis genom att ta in fler sjukvårdare (för publiken) än vad tillståndet anger. Antalet 
ordningsvakter och publikvärdar varierar naturligtvis i relation till vilken nivå matchen bedöms, men 
har under 2015 varit i spannet 16-80 ordningsvakter och 50-100 publikvärdar (publikvärd är detsamma 
som visitatör). Såsom tidigare har säkerhetssamordnare, ordningsvakter, publikvärdar, brandvakter och 
sjukvårdspersonal hyrts in från Svensk Evenemangssäkerhet AB och samtliga uppbär ersättning 
(genom anställningsavtal med nämnda bolag). Djurgården Fotboll och Svensk Evenemangssäkerhet AB 
har ett långsiktigt samarbete där Svensk Evenemangssäkerhet AB levererar, av Djurgården Fotboll 
specificerad, personal med den utbildningsnivå som Djurgården Fotboll bestämmer skall vara 
miniminivå. Den övergripande säkerheten och säkerhetsarrangemangen styrs av Djurgården Fotboll 
medan den operativa säkerheten på plats sköts av inhyrda säkerhetssamordnare.  
 
Utöver de personalkategorier som nämns ovan finns även ett stort antal volontärer som ideellt ställer 
upp och arbetar kring fotbollsarrangemangen (s k evenemangsvärdar). Dessa volontärer är avgörande 
för att Djurgården Fotboll skall kunna ha en hög publikservicenivå till våra besökare. Utöver denna 
personal finns arenans personal i form av spärrpersonal och annan servicepersonal som arbetar för att 
öka tryggheten och trivseln på arrangemanget. Totalt arbetar ca 600-800 personer kring en 
fotbollsmatch och mellan 800-1 200 personer på en derbymatch. 
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Arena/anläggningar 
För att förbli en slagkraftig förening krävs att vi har tillräckligt bra match- och träningsmöjligheter för 
såväl våra representationslag som våra ungdomslag. 
Genom idogt arbete förbättras våra förutsättningar sakta men säkert. Vårt herrlag spelar på Tele2 
Arena, och vårt damlag kommer att spela sina matcher på Stockholms Stadion, som har byggts om med 
drygt 800 stycken sittplatser med ryggstöd. Detta för att tillmötesgå Svenska Fotbollförbundets krav för 
allsvenskt spel. Ute på träningsanläggningen på Kaknäs har en tillbyggnad med styrke/rehablokal och 
omklädningsutrymmen inletts under 2015. Tillbyggnaden kommer att vara klar under första kvartalet 
2016 och kommer att medföra mycket för föreningen. Genom denna tillbyggnad kan anläggningen 
utnyttjas i större mån av andra lag inom föreningen. Genom styrke- och rehabdelen blir anläggningen 
också komplett för vårt herrlag. Tillbyggnaden har möjliggjorts genom bidrag från enskilda medlemmar 
samt från andra intressenter. Ett särskilt tack till Stockholms Idrottsförbund och dess anläggningsfond, 
från vilken vi fått bidrag. 
 
Våra damers träningsanläggning är Kristinebergs IP. De har tillgång till bra lokaliteter i form av 
omklädnings- och samlingsrum. Under 2017 kommer anläggningen att upprustas och under denna tid 
måste damernas verksamhet flyttas. Arbete pågår för att lösa detta på bästa sätt. 
 
Våra flick- och pojklag behöver mer träningsytor för att tillmötesgå den ökande efterfrågan att spela i 
DIF. Där har framsteg gjorts. Ekhagens BP (7-mannaplan), som ligger vid Naturhistoriska Riksmuséet, 
har upprustats med konstgräs av Stockholms stad och är ett mycket fint tillskott till verksamheten. 
Abbisplanen (5-mannaplan) uppe i Hjorthagen har också fått konstgräs. Dessutom kommer en 7-
mannaplan med konstgräs att anläggas på Gärdesskolans skolgård under 2016. Man kan lugnt säga att 
det går åt rätt håll i vår stadsdel, men att mycket återstår innan vi är nöjda. 
 
I dagsläget har vi föreslagit Stockholms stad att den skall anlägga tre stycken 11-spelsplaner med 
konstgräs på Gärdets sportfält. De är positiva till denna upprustning av platsen och ärendet ligger nu 
för beredning. Genom vår alliansförening bevakar vi även vad som händer med ytan vid 
Storängsbotten då denna yta är avsedd för idrottsbruk. Kanske kan vi få till någon fotbollsplan där. 
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Djurgården Fotboll Försäljning AB 
 
Försäljning 
Året innebar en resultatförbättring för Djurgården Fotboll Försäljning AB. Mycket av detta beror på att 
säljorganisationen med ISP som extern säljpartner ökade antalet kundkontakter och att man utvecklade 
produktportföljen med ökad försäljning som resultat. Samarbetet med ISP har utvecklats positivt och i 
slutet av året har ISP fyra personer, som arbetar dedikerat med försäljning åt Djurgården Fotboll.  
 
Under föregående år slöts ett avtal med Prioritet Finans som Stjärnsponsor. Båda parter är tillfreds med 
hur samarbetet utvecklats och man valde därför att även för 2015 teckna ett avtal där Prioritet är 
Stjärnsponsor.  Värt att notera från året är att Djurgården Fotbolls Affärsnätverk utvecklats mycket 
positivt och att tillväxten där är hög. Under 2015 genomfördes över 30 träffar för Affärsnätverket och 
visionen är att på fem års sikt skapa idrottssveriges mest affärsdrivande nätverk.  
 
Trots att resultatet förbättrades kraftigt för Djurgården Fotboll Försäljning AB under 2015 nåddes inte 
de uppsatta målen. Detta beror delvis på att försäljningen inte riktigt nådde upp till förväntningarna 
men framförallt på grund av för höga kostnader. I slutet av året inleddes därför en genomgång av alla 
produkter och de kostnader som belastar försäljningsbolaget, framförallt kopplat till våra event på Tele2 
Arena, men även de kostnader som härrör från avtal med våra underleverantörer och säljpartners.  
 
En mycket stark inledning av försäljningen för säsongen 2016 samt lägre kostnader över lag gör att vi 
ser ljust på utvecklingen och en fortsatt resultatförbättring för Djurgården Fotboll Försäljning.  
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Ekonomi 
 

De totala intäkterna i koncernen 2015 uppgick till 105,5 (109,7) miljoner kronor. 
 
Publikintäkterna ökade med 8,3 miljoner kronor och uppgick 2015 till 37,8 (29,5) miljoner kronor. De 
kommersiella intäkterna uppgick till 27,3 (24,2) miljoner kronor. Medlemsintäkterna ökade under 2015 
och uppgick till 3,9 (3,6) miljoner kronor. 
 
Årets resultat i koncernen uppgick till 2,0 (4,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar 
uppgick till 4,9 (6,4) miljoner kronor. Kostnaderna för att bedriva verksamheten har minskat med 2,7 
miljoner kronor i jämförelse med 2014. Minskningen består av övriga externa kostnader. 
 
Det egna kapitalet i koncernen har under året ökat till 16,7 (14,7) miljoner kronor och soliditeten har 
minskat till 16,9 (17,7) procent. 
 
Resultatet och ökningen av det egna kapitalet är glädjande, men ambitionen är att rörelseresultatet skall 
vara positivt före resultat från spelartransfers och att det egna kapitalet förstärks ytterligare. Det är 
därför oerhört viktigt att styrelsen och ledningen även fortsatt fokuserar på att följa utvecklingen av 
resultatet och det egna kapitalet samt likviditeten. Fokus ligger på att höja intäkterna och förbättra 
resultatet även under verksamhetsåret 2016. Styrelsens bedömning är att finansieringen för innevarande 
år är säkerställd. 
 
 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Inga händelser finns att rapportera. 
 
 
Djurgårdens IF Fotbollsförenings ekonomiska utveckling i sammandrag: 
 

 
 
Avser koncern inklusive Djurgårdens Elitfotboll AB, Djurgårdens Fotboll Försäljning AB och Djurgårdens Fotboll Arena AB.    
*   Soliditet: eget kapital/balansomslutning 
** Likviditet: (kortfristiga fordringar + kassa och bank)/kortfristiga skulder 
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Förslag till resultatdisposition i Djurgårdens IF Fotbollförening     
     
Till årsmötets förfogande står:     
     
Balanserad vinst från föregående år 12 399 523 
Årets resultat - 198 285 
  
Summa 12 201 238 
 
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 12 201 238 kronor.     
     
Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till   
efterföljande resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalys samt     
tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.   
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
 
Redovisnings- och värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen (1995:1554), 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 
 
Koncernredovisning  
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen har ett bestämmande inflytande.  
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretags egna kapital 
vid förvärvet elimineras i sin helhet. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av 
om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är 
potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget 
kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har möjlighet att styra 
verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt 
innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. 
 
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för 
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget. 
 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. 
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga 
till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen. 
 
Minoritetsintresse 
Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderföreningens ägare och 
minoritetsintresse. Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i koncernbalansräkningen 
och i direkt anslutning till posten Årets resultat i koncernresultaträkningen. Om koncernmässigt eget 
kapital avseende dotterföretaget är negativt, redovisas minoritetsintresset i dotterföretaget som en 
fordran på minoriteten, en negativ post inom eget kapital, endast om minoriteten har en bindande 
förpliktelse att täcka kapitalunderskottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen. 
 
Intäktsredovisning  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. 
 
Nettoomsättningen omfattar publikintäkter, ersättning för TV-rättigheter samt reklam, arrangemang 
och souvenirer förknippade med varumärket Djurgården m.m.  
 
Varuförsäljning 
Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till 
kunden, varmed samtliga villkor nedan är uppfyllda: 

 föreningen/bolagen har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med 
varornas ägande, 

 föreningen/bolagen inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som 
vanligtvis förknippas med ägande och utövar heller inte någon reell kontroll över de sålda varorna, 

 inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 

 de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla 
föreningen/bolagen, och 

 de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. 

 
 
Försäljning av tjänster 
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs 
och material levereras eller förbrukas. 
 
Pensionsutfästelser och pensioner till övriga anställda 

Djurgården Fotbolls utfäster pensioner till spelare och fotbollspersonal. Utgifterna för dessa 
kostnadsförs. För det rätta fullgörandet av dessa pensionsutfästelser betalar Djurgården Fotboll 
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premier till av Djurgården Fotboll ägda depåer och kapitalförsäkringar vilka är pantförskrivna till de 
spelare och fotbollspersonal som erhållit utfästelser. 
 
I samtliga fall har Djurgården Fotboll överlåtit sin rätt att disponera över val och byte av tillgångar i 
depåer och kapitalförsäkringar. Vidare har Djurgården Fotboll rätt att ur dessa tillgångar tillgodogöra 
sig inte enbart för pensionsutbetalning utan även för de skatter och avgifter som kan komma att belasta 
pensionsutbetalning vid betalningstillfället. 
 
Eftersom Djurgården Fotboll inte fritt disponerar över tillgångarna ifråga och åtagandet för 
pensionsutbetalning samt skatter och avgifter inte kommer att överstiga det belopp som 
Djurgården Fotboll kan erhålla från depåer och försäkringar har utfästelsen och motsvarande tillgång 
nettoredovisats i årsredovisningen. 
 
För övriga anställda finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
 
Skatt  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från 
det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej 
avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra 
perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och 
skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av 
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna 
skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna 
skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är 
sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder 
och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill. 
 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i 
dotterföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en 
överskådlig framtid. 
 
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den 
del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för 
att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. 
 
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna 
det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande 
skuld. 
 
Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före 
balansdagen. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt 
som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp. 
 
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när 
skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även 
skatten redovisasdirekt mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid 
redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i förvärvskalkylen. 
 
Immateriella tillgångar 

Anskaffning genom separata förvärv 
Immateriella tillgångar i form av spelarkontrakt som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilket för spelarkontrakt utgörs 
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av kontraktstiden. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en 
indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten 
av eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning 
påbörjas när tillgången kan användas. 
 
Borttagande från balansräkningen 
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av 
tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från 
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en 
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
 
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa 
den på plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av 
tillgången och återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången 
eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet för densamma kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande 
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer. 
 
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms 
vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter. 
 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess 
bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive 
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas är den materiella 
anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till: 
 
Inventarier: 5 år 
Markanläggning: 10 år 
Förbättringsarbeten på hyrd lokal: 20 år 
Hyresrätt: 20 år 
Tältduk (Johan Björkmans hall): 20 år 
Markanläggning (Johan Björkmans hall): 50 år  
 
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att 
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. 
Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. 
Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen 
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga 
till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till 
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars 
tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har 
koncernen använt budget för de kommande fem åren. Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller 
kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade 
värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning 
ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Borttagande från balansräkningen 
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Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid 
utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer 
när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden 
mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens 
redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell 
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen 
som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 
 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som 
intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU). 
Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan 
hänföras till försäljningstransaktionen. 
 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra utgifter för att varorna till deras aktuella plats 
och skick. 
 
Likvida medel 

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är 
föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden 
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar 
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Riskfaktorer 
En idrottsförening av Djurgården Fotbolls storlek står hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl 
likviditets- som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett antal väsentliga risker såsom 
publikintäkter, intäkter från samarbetspartners, kundförluster samt spelarövergångar. Föreningens 
övergripande riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur olika typer av risker ska 
hanteras. Publikintäktsrisk balanseras via försäljning av årskort och att hela tiden leverera en sportslig 
produkt på hög nivå. Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att skriva flerårsavtal 
med olika löptider. Kundförlustrisk minskas genom rutiner för godkännande av nya kunder och 
välfungerande kravrutiner. Spelarövergångsrisk hanteras via långa avtal upprättade med hjälp av 
juridisk expertis och rutiner för bevakning av tilläggsköpeskillingar. Även skatter och avgifter utgör en 
risk för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis eller vägledning för hur beskattning 
kan ske. För att hantera denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information inom området. 
 
Eget kapital i dotterföretag  
Vinstandelslånesystemet medför negativa skattekonsekvenser i och med tidigare ändrad lagstiftning 
och att fotbollsverksamheten numera bedrivs i bolagsform. Med anledning av detta har 
vinstandelslånesystemet avskaffats under 2009 och en övergång har skett till finansiering av 
spelarförvärv genom utgivande av preferensaktier i dotterföretaget Djurgårdens Elitfotboll AB till 
utomstående ägare. Ett mindre minoritetsbelopp har därmed uppstått i koncernen. Varje preferensaktie 
skall motsvara värdet av rättigheter hänförliga till fotbollsspelare anställda i bolaget. Preferensaktierna 
ger förtur till utdelning baserat på resultatet av spelarinvesteringen. Under 2015 har Djurgårdens IF 
Fotbollförening (DIF FF) förvärvat röstmajoriteten i DIF Invest AB varvid DIF Invest AB redovisas som 
ett dotterbolag i Djurgårdens IF Fotbollförenings koncernredovisning. 
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Bilaga 1 – Statistik 2015 

 
Herr  Dam 
Allsvenskan  Elitettan 

5/4 DIF - IF Elfsborg 1-2  11/4 Lidköpings FK – DIF 0-6 

9/4 BK Häcken - DIF 1-1  18/4 DIF - Limhamn Bunkeflo 5-1 

13/4 Hammarby - DIF 2-1  26/4 DIF - Kvarnsvedens IK 3-2 

17/4 DIF - Kalmar FF 1-0  14/5 Bollstanäs SK – DIF 0-0 

26/4 GIF Sundsvall - DIF 0-2  10/5 DIF – QBIK 1-0 

29/4 DIF - Falkenbergs FF 3-1  14/5 IFK Kalmar – DIF 3-1 

3/5 DIF - Gefle IF FF 5-1  24/5 Sunnanå SK – DIF 2-3 

11/5 Åtvidabergs FF - DIF 2-3  2/6 DIF - IK Sirius FK 1-1 

18/5 Halmstads BK - DIF 2-3  6/6 Jitex Mölndal BK – DIF 1-5 

25/5 DIF – AIK 2-2  13/6 DIF - Hovås Billdal IF 4-0 

1/6 IFK Göteborg – DIF 0-0  18/6 DIF - Östersunds DFF 7-1 

4/6 DIF - IFK Norrköping 1-1  28/6 Älta IF – DIF 0-1 

7/6 Malmö FF – DIF 1-1  1/7 DIF - Kungsbacka DFF 5-2 

4/7 DIF – Örebro 2-0  4/7 Kvarnsvedens IK – DIF 7-2 

13/7 Helsingborg – DIF 0-1  2/8 QBIK – DIF 1-1 

20/7 DIF - Åtvidabergs FF 0-0  5/8 DIF - Bollstanäs SK 3-1 

27/7 Örebro – DIF 0-1  9/8 Limhamn Bunkeflo – DIF 1-1 

1/8 DIF - BK Häcken 2-1  16/8 DIF - Lidköpings FK 5-1 

10/8 AIK – DIF 1-0  22/8 DIF - IFK Kalmar 4-0 

16/8 IF Elfsborg – DIF 2-0  29/8 Kungsbacka DFF – DIF 0-1 

24/8 DIF – Hammarby 2-2  5/9 IK Sirius FK – DIF 2-0 

26/8 DIF - Halmstads BK 4-2  13/9 DIF - Sunnanå SK 3-1 

14/9 Gefle IF FF – DIF 2-1  26/9 Hovås Billdal IF – DIF 1-2 

20/9 DIF - Malmö FF 0-2  3/10 DIF - Jitex Mölndal BK 3-1 

26/9 IFK Norrköping - DIF 4-2  10/10 Östersunds DFF – DIF 1-3 

28/9 DIF – Helsingborg 2-2  17/10 DIF - Älta IF 10-2 

4/10 Kalmar FF – DIF 0-3     
19/10 DIF – IFK Göteborg 2-2   
24/10 Falkenbergs FF – DIF 0-2     
31/10 DIF - GIF Sundsvall 4-2     
       
Svenska Cupen  Svenska Cupen 

20/8 Torstorps IF – DIF 1-5  9/8 Rimbo IF – DIF 1-0 
22/2 DIF - Ängelholms FF 0-0     
1/3 Norrby IF – DIF 4-2     
5/3 DIF - IFK Norrköping 

FK 

3-1     

       
       
 



Bilaga 1 – Statistik 2015 

 
Allsvenskan 2015        Elitettan 2015       

IFK Norrköping 30 20 6 4 60-33 66  Kvarnsvedens IK 26 21 3 2 76-15 66 

IFK Göteborg 30 18 9 3 52-22 63  Djurgårdens IF FF 26 19 4 3 80-32 61 

AIK 30 18 7 5 54-34 61  IFK Kalmar 26 17 5 4 62-37 56 

IF Elfsborg 30 16 7 7 59-42 55  IF Limhamn B 26 15 5 6 61-35 50 

Malmö FF 30 15 9 6 54-34 54  Hovås Billdal IF 26 15 5 6 40-30 50 

Djurgården 30 14 9 7 52-37 51  IK Sirius FK 26 12 8 6 39-27 44 

BK Häcken 30 13 6 11 45-39 45  Sunnanå SK 26 9 5 12 52-48 32 

Helsingborgs IF 30 11 4 15 43-45 37  Östersunds DFF 26 7 7 12 41-54 28 

Örebro 30 9 10 11 36-50 37  QBIK 26 5 9 12 29-38 24 

Gefle IF FF 30 10 6 14 35-50 36  Kungsbacka DFF 26 6 6 14 34-55 24 

Hammarby 30 8 9 13 35-39 33  Älta IF 26 6 5 15 37-71 23 

GIF Sundsvall 30 9 5 16 34-52 32  Jitex Mölndal BK 26 5 5 16 28-52 20 

Kalmar FF 30 8 7 15 31-42 31  Bollstanäs SK 26 5 3 18 29-69 18 

Falkenbergs FF 30 7 4 19 38-56 25  Lidköpings FK 26 3 4 19 33-78 13 

Halmstads BK 30 4 9 17 21-44 21  

Åtvidabergs FF 30 2 9 19 25-55 15  

 

 

Spelarstatistik Allsvenskan herrar 2015 

 
Spelare Matcher Startat Inbytt Utbytt Mål Gula Röda 
Sam Johnson  29 24 5 11 10 2 0 
Emil Bergström  29 29 0 0 2 3 0 
Kenneth Høie  28 28 0 0 0 1 0 
Kerim Mrabti  28 27 1 10 4 3 0 
Daniel Berntsen 28 28 23 5 13 6 3 0 
Omar Colley  27 27 0 1 3 3 0 
Jesper Karlström  26 13 13 5 1 0 0 
Jesper Arvidsson 26 23 3 3 4 2 1 
Tim Björkström  25 24 1 1 0 1 0 
Alexander Faltsetas  24 22 2 5 0 4 0 
Kevin Walker  23 21 2 5 2 4 0 
Sebastian Andersson  22 11 11 7 7 0 0 
Nyasha Mushekwi  21 18 3 6 12 2 0 
Elliot Käck  19 9 10 3 0 1 0 
Haris Radetinac  14 12 2 5 0 2 0 
Amadou Jawo  11 3 8 3 0 1 0 
Stefan Karlsson  10 6 4 0 0 1 0 
Seon-Min Moon  10 4 6 3 1 1 0 
Fredrik Stenman  6 4 2 2 0 0 0 
Tinotenda Kadewere  5 0 5 0 0 0 0 
Hampus Nilsson  2 2 0 0 0 0 0 

 

 

http://svenskfotboll.se/elitettan/tabell-och-resultat/?flid=25739

