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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2017 
 
Ordföranden har ordet 
Som stolt ordförande i Djurgården Fotboll ser jag tillbaka på ett i mångt och mycket framgångsrikt 2017 
och jag känner en stor tillförsikt att 2018 har alla förutsättningar att bli ett väldigt bra år även det. 
Sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt.  
  
Som medlem är du en del av vår stora familj som stöttar Djurgården Fotboll i både med- och motgång. 
Våra medlemmar är våra viktigaste stötte(s)pelare i vår strävan att ta positionen som den ledande 
idrottsföreningen i Sverige och en stolt symbol för vår stad Stockholm.  
  
Som ordförande ansvarar jag tillsammans med styrelsen för att fastställa riktlinjer och strategier för hela 
Djurgårdens Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Vd Henrik Berggren brukar 
ofta säga att man måste göra prioriteringar i verksamheten och att man inte kan lösa alla stora frågor på 
en gång. Det är helt riktigt, man måste helt enkelt prioritera. Ser vi tillbaka i tiden för att få lite 
perspektiv så betar vi faktiskt av område för område enligt den fastställda plan som vi har kommit 
överens om. 
  
Djurgården Fotboll har gjort en fantastisk resa på flera områden. Vi har idag en verksamhet som är 
ekonomisk i balans och vi har de senaste åren också byggt upp ett starkt eget kapital. Detta gjorde att vi 
kunde göra lite extra satsningar inför säsongen 2017 av spelartruppen med Kim Källström i spetsen för 
att också höja oss sportsligt. Det blev en lyckad satsning och vi kunde ta tredjeplatsen som innebär en 
mycket efterlängtad Europaplats, något som jag vet att hela Djurgårdsfamiljen verkligen längtat efter. 
Damerna har nu klarat av det beryktade svåra andra-året och etablerat sig i Damallsvenskan på riktigt. 
Det är också kul att se att damlaget har startat 2018 års tävlingssäsong väl med två säkra vinster i cup-
spelet. Vi har haft förmånen att välkomna en ny verksamhetschef på Hjorthagen i Ola Danhard samt en 
ny akademichef i Christian Gentile. Ola ansvarar för dam, akademi och ungdom och har redan hunnit 
göra en väl genomomarbetad analys av verksamheten och följaktligen också vidtagit åtgärder för att 
ytterligare stärka upp verksamheten som omfattar cirka 450 ledare som leder våra närmare 2 000 flickor 
och pojkars fotbollsutbildning. 
  
Ett av våra fokusområden inför 2017 var souvenirverksamheten. Försäljningen har överträffat de redan 
på förhand högt ställda målen och butiken har för många djurgårdare blivit en naturlig mötesplats 
innan och emellan matcher. Souvenirverksamheten kan sägas ha blivit något av ett startskott för en 
alltmer organiserad samverkan mellan fotbollen och ishockeyn. Vi har tillsammans också lanserat Vår 
Stad som är ett samlingsbegrepp för vårt arbete i Stockholm vad gäller upplevelse, föreningsidrott och 
spontanidrott i samverkan med staden, näringslivet och stockholmarna. Vi är hela tiden öppna för att 
lära av varandra. Det i sin tur bidrar till att stärka vår position som Stockholms Stolthet – Sveriges 
ledande idrottsförening.  
  
Vidare gör företagsförsäljningen 2017 sitt bästa resultat någonsin. Det gäller såväl försäljning som 
resultat. Djurgårdens affärsnätverk fortsätter att växa såväl i kvantitet som i kvalitet. Det har tidigare 
varit svårt att attrahera större partners men där har det skett ett trendbrott och vi har haft glädjen att 
kunna presentera flera nya stora partners. Några av dem stöttar både fotbollen och ishockeyn och 
särskilt attraktivt uppges Djurgårdens bredd vara, det vill säga fotboll och ishockey för herrar och 
damer, pojkar och flickor. Vi erbjuder upplevelseidrott, föreningsidrott och spontanidrott kombinerat 
med ett attraktivt kommersiellt erbjudande och ett enormt engagemang för föreningen hos ett stort 
antal människor. Vårt långsiktiga arbete börjar verkligen bära frukt och det är kul att kunna konstatera 
att vårt samarbete med ISP fortsätter att utvecklas väldigt positivt och att 2018 redan nu ser ut att bli ett 
ännu bättre år. 
  
2018 är igång och det gäller att fortsätta jobba hårt. Ett annat område som kanske berör de flesta 
djurgårdare mest är våra arrangemang på herr- och damsidan. Det är min upplevelse att vi genom ett 
systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete skapat en tryggare och mer välkomnande miljö på våra 
matcher, utan att för den delen göra avkall på den fantastiska stämning som våra supportrar skapar. 
Det är mycket viktigt för oss att erbjuda en bra service till vår publik och att alla ska hitta sin plats på 
arenan. Vi arbetar sedan tidigare med att skapa olika sektioner som så långt som möjligt ska kunna 
tillmötesgå de önskemål som vår publik har. Parallellt med det här vill vi vässa vårt arbete i den digitala 
miljön ytterligare. Vi kommer, för att nämna ett exempel, lansera en helt ny hemsida under 2018.  
  
Publiksnittet för 2017 slutade för herrarna på 16 241 vilket är den bästa siffran sedan 1962. Det är med 
andra ord en bra siffra men vi vill självklart bli ännu fler. Damernas snitt landade på 537 och även här 
finns potential att bli många fler. Med andra ord behöver vi utveckla våra metoder ytterligare för att 
marknadsföra våra matcher så att ännu fler människor vill se Djurgården på plats. Väl på plats måste vi 
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fortsätta vårt arbete med att kunna erbjuda en ännu bättre upplevelse så att vi också får fler att gå 
oftare. Vi behöver också jobba mer systematiskt med att få in barn och ungdomar till våra matcher. Det 
här är ett ständigt pågående arbete och det känns att vi är på rätt väg. 
  
Medlemskapets innehåll är ett område som vi har varit införstådda med har en stor 
förbättringspotential. Det pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att se över hela medlemsfrågan. 
Alltifrån de delar som berör föreningen och medlemmarnas relation (hur vi möter och kommunicerar 
med varandra) samt den kommersiella relationen (vilka mervärden kan vi som förening erbjuda våra 
medlemmar). Som supporter och medlem bidrar du till att utveckla och stärka hela vår förening; våra 
elitlag, vår flick- och pojklagsverksamhet, spontanfotboll samt andra arrangemang med våra 
samarbetsföreningar och partners i hela Stockholm med omnejd. Det värdesätter vi högt och för det ska 
du ha ett stort tack. Ett särskilt tack vill jag också, å föreningens vägnar, rikta till alla de ideella krafter 
vars insatser vi är så beroende av. Det är vi tillsammans som utgör Djurgårdsfamiljen. Djurgårdens 
vision lyder ”Djurgårdens idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för 
samhällets bästa” och jag tycker att vi blir allt bättre på att få ut vilken skillnad Djurgården faktiskt gör i 
samhället. Genom upplevelseidrott, föreningsidrott och spontanidrott vill vi erbjuda en väg in och 
gemenskap för alla som vill bli en del av Djurgårdsfamiljen. 
 
Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till Ellinor Persson som suttit i styrelsen 
sedan 2006 och som nu väljer att tacka för sig. Dina erfarenheter, rakryggade inställning och härliga 
personlighet har varit en stor tillgång under dessa år. 
  
Därmed bockar vi av 2017 och ser fram emot ett förhoppningsvis framgångsrikt 2018. 
 
Lars-Erik Sjöberg, ordförande i Djurgårdens IF Fotbollförening 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för verksamhetsåret 2017. 
 
Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft 14 protokollförda sammanträden. Efter föreningens 
årsmöte den 9 mars 2017 hade styrelsen följande sammansättning: 
 
Ordförande: Lars-Erik Sjöberg 
Vice ordförande: Ellinor Persson 
Ledamöter: Claes-Göran Sylvén 
 Johan Arneng 
 Gustaf Törngren 
 Linda Langermo 
 Alexander af Jochnick 
 Patrik Nilsson 
Revisorer: Bengt E Lindbergh 
 Deloitte med Henrik Nilsson som huvudansvarig 
Revisorssuppleanter: Björn Lindbergh 
 Deloitte, med Andreas Frountzos som ansvarig 
 
Föreningens hedersledamot Pelle 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, hållbarhetsfrågor och spontanidrott. DIF FF utser dessutom styrelsen 
till det helägda dotterbolaget Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB), där herrarnas seniorlagsverksamhet 
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 förvärvade Djurgårdens IF Fotbollförening (DIF FF) 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 och sportchef Bosse Andersson. 
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Djurgårdens IF Fotbollförening 
 
Värdegrund 
Våra identifierade framgångsprinciper bygger på våra erfarenheter och vår identitet om vad som 
historiskt sett gett oss framgångar sedan 1891. De fungerar som vägledning och likt vår vision och 
position, ska de fungera som en påminnelse om hur vi ska agera som Djurgårdsambassadörer för att nå 
nya framgångar i minst 125 år till. Under 2018 ska vi fortsätta implementeringen av den för hela 
Djurgårdens IF överenskomna värdegrunden 
 
Medlemmar 
Medlemsantalet i Djurgården Fotboll stannade 2017 på 13 244 medlemmar vilket är det högsta antalet 
medlemmar sedan 2008. Antalet ständiga medlemmar fortsätter att öka. 
 
Medlemsutveckling under 10 år (siffror per den 31/12) 
 
År  Antal  Varav ständiga  
2017  13 224  1 528 
2016  12 056  1 451 
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  
 
Under 2017 har en genomlysning av medlemsfrågans alla aspekter påbörjats för att kunna utarbeta 
konkreta aktiviteter med fokus på medlemsvård och rekrytering av nya medlemmar. 
 
Ungdomsverksamheten 
Ungdomsverksamheten välkomnar alla som vill börja spela fotboll i Djurgårdens IF och fortsätter att 
växa. Under året fanns det nästan 2 000 pojkar och flickor i verksamheten uppdelade på drygt 90 
träningsgrupper som togs om hand av 450 ledare. 141 lag deltog i seriespel i den enskilt största 
turneringen, Sankt Eriks-cupen. Vi värdesätter våra ledare och tränare och satsningen på utbildning av 
dessa fortsätter, såväl extern som intern utbildning och fortbildning erbjöds under 2017. 
 
Arbetet med föreningarna Spårvägens FF i Skarpnäck, Kista SC i Järva och Konyaspor i Botkyrka 
fortsätter för att hitta former för fotbollsutveckling i hemmamiljö. På sikt kommer detta tillsammans 
med vår traditionella innerstadsverksamhet att ge resultat. Vi har under året även arbetat vidare i olika 
former med vår samverkansförening IFK Lidingö FK. 
 
I Engelbrektsskolan driver Djurgården sedan 2005 en fotbollsprofil som innefattar årskurserna 4-9. 
Detta innebär att eleverna kan kombinera en satsning på skola och fotboll under lektionstid. 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 
våra juniorlag, har teoretisk och praktisk utbildning i fotboll tre förmiddagar i veckan. Skolsamarbete 
med Stockholms Idrotts Gymnasium, SIG, startade till höstterminen 2015. SIG har NIU-status (Nationell 
Idrotts Utbildning). 20 flickor deltar i detta program och träningarna leds av ledare från Djurgården 
Fotboll. 
 
Utmärkelser 
Julia Walentowitz, född 2001, tilldelades priset "Årets Flickspelare & Junior 2017". 
Wilhelm Loeper, född 1998, tilldelades priset ”Årets junior 2017”. 
Linus Pettersson Parnevik, född 1998, tilldelades ”Farsan Sandbergs Minnespris”. 
Linus Pettersson Parnevik, född 1998, erhöll ett stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond. 
Lars-Gunnar Björklunds Ungdomsledarstipendium 2017 tilldelades Jonas Norrbom P 16-3. 
 
Djurgårdens ungdoms egna arrangemang under året 

• Den 12 februari genomfördes DIF-dagen vinter på Tele2 Arena.  
• Under våren genomfördes en sportlovscamp i Johan Björkmans hall samt en påsklovscamp på 

Östermalms IP. 
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• Fotbollsskola under två veckor av sommarlovet på Östermalms IP. 
• Akademi Camp genomfördes under 3 veckor på Hjorthagens IP under sommarlovet. 
• Höstlovsläger genomfördes på Östermalms IP. 
• Totalt deltog 393 barn på fotbollsskolorna och 222 barn på Akademicamperna. 
• Knatteskolan arrangerades på Gärdet för 6-åringar med 192 deltagande barn. På 

vinterknatteskolan deltog 149 barn. 
• DIF-dagen på Kaknäs genomfördes lördagen den 9 september. 
• Stockholmsmästerskapen för pojkar och flickor med 186 deltagande lag. 
• Engelbrektscupen för flickor med 16 deltagande lag samt Johan Björkmans Pokal för pojkar 

och flickor i Johan Björkmans hall på Hjorthagens IP med totalt 59 deltagande lag. 
• Ett antal egna mindre turneringar har dessutom arrangerats av lag i olika åldersgrupper, både 

inomhus och utomhus, under hela året. 
 
Futsal 
Under början av året kvalificerade sig Djurgården till SFL, den högsta divisionen inom Futsal, efter att 
ha vunnit sin serie och sedan besegrat Jokkmokks SK i kvalet. Under slutet av året debuterade laget i 
SFL som sedan avgörs under 2018.  
 
Damverksamheten 
Joel Riddez efterträdde 2017 Yvonne Ekroth som huvudtränare för damlaget, Joel övertog samtidigt 
rollen som sportchef. 
 
Damlaget började det allsvenska året med en meriterande 1-0-seger mot Piteå i första omgången. Efter 
en vårsäsong med stundtals fint spel och stundtals mindre bra prestationer parkerade laget i mitten av 
tabellen. Efter en väldigt fin start på höstsäsongen hade laget länge chans på medalj men orkade inte 
riktigt hela vägen. Till slut hamnade laget på en sjätteplats i tabellen. Att notera är att laget gjorde mål i 
21 av 22 matcher i Damallsvenskan. En höjdpunkt under säsongen var hemmaderbyt mot Hammarby 
där Djurgården vann med 1-0 inför 2 074 personer på Stockholms Stadion. Bästa målskytt för 
Djurgården i Damallsvenskan blev Mia Jalkerud med 11 fullträffar vilket gav henne en sjätteplats totalt 
i skytteligan. 
 
I Svenska Cupen 2016/2017 tog sig laget till semifinal innan Linköping blev försvåra. I september mötte 
man AIK i Svenska cupen 2017/2018. En säker seger med 4-0 betydde att Djurgården var klara för 
gruppspel 2018. 
 
Inför året anslöt Petra Kümin, Freja Hellenberg, Hallbera Gisladottir, Patricia Jerzak, Tempest-Marie 
Norlin samt Filippa Pettersson och Julia Westergren som flyttade upp från vår egen F19-trupp. Inför 
säsongen lämnade Rebecca Rudner, Carolina Mendes, Sofia Nilsson och Therese Persson truppen. 
Under sommaren lämnade Sandra Lindkvist laget. 
 
Landslagsspelare under året var Gudbjörg Gunnarsdottir (Island), Sheila van den Bulk (Holland) samt 
Johanna Rytting Kaneryd (Sverige). 
 
Akademiverksamheten - pojk 
Djurgårdens akademi fick 2017 för andra året i rad fem stjärnor i SEF:s certifiering. Certifiering värderar 
innehållet i akademin utifrån ett antal parametrar som utbildningsnivå på tränare, utbildningsplan, 
faciliteter och förmåga att utbilda fotbollsspelare till svensk elitfotboll. 
 
De äldsta lagen U16, U17 och U19, som deltar i nationella serier, hade varierade säsonger. U16 tog sig 
till nationell final som de tyvärr förlorade, U17 var mycket nära att gå till slutspel men slutade på en 
tredje plats i U17- allsvenskan Norra medan U19 efter en svag vår slutade på en sjätteplats i U19-
allsvenkan Norra. I snitt deltog 6 spelare från U19 i varje U21 match under säsongen. I finalen spelade 
två juniorer från start och ytterligare fem var med på bänken. 
 
Akademin bytte i juli ansvarig då Tommy Davidsson efter nio år i föreningen gick i pension och 
Christian Gentile tog vid som Akademichef för pojkakademin. Klubben anställde även en ny 
huvudtränare för U19, William Strömberg, och släppte för andra gången i rad iväg  en U19-tränare till 
Svenska Fotbollförbundet, denna gång Christoffer Augustsson. 
 
Wilhelm Loeper, som varit i föreningen sedan 6 års ålder och gjorde sitt sista juniorår, blev utsedd till 
årets junior. 
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Skolverksamheten med Sjölins Gymnasium, Stockholms Idrottsgymnasium samt Engelbrektskolan är 
fortsatt på en hög nivå vad gäller struktur, innehåll och organisation. Utvecklingsområdena ligger i att 
få in fler flickspelare till Engelbrektsskolan och att se till att alla pojkspelare kommer in på Sjölins. 
 
Ungdomsspelare som 2017 gjort landskamper: Yonis Hakim (-01) och Ahmed Bonnah (-00). Spelare som 
har varit kallade till samlingar med landslagen inkluderar Oscar Pettersson (-00), Oliver Granberg (-00), 
Arnold Ehn (-99), Anthonio Sanjairag (-02), Michel Rosencrantz Montero (-99) och Alexander 
Abrahamsson (-99). 
 
Akademiverksamheten - flick 
Djurgården Fotboll tog under 2017 beslut om att starta upp en akademiverksamhet från 13 års ålder för 
flickor som har höga ambitioner med sin fotboll. Genom detta skapas förutsättningar för att erbjuda en 
utbildning på hög nivå även på flicksidan. Inom akademin kommer det att finnas diplomerade tränare, 
fystränare, målvaktstränare, sjukgymnast, kostrådgivare samt en övergripande roll med ansvar för 
tränarnas och spelarnas utbildningsplan. 2018 blir första verksamhetsåret för flickakademin. 
 
Parallellt med akademiverksamheten kommer givetvis den traditionella verksamheten att fortsätta som 
tidigare. 
 
Föreningens F19-lag placerade sig på en sjätteplats bland elva lag i Svenska Spel F19 Norra. 
 
Vår Stad 
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey inledde under 2017 ett stort gemensamt arbete med att 
samordna respektive klubbs arbete för en bättre stad under namnet ”Vår Stad”. Detta är ett 
samlingsbegrepp för vårt arbete i Stockholm vad gäller upplevelseidrott, föreningsidrott och 
spontanidrott i samverkan med staden, näringslivet och stockholmarna. Vår Stad är en del av ett större 
arbete för att realisera Djurgårdens position som Stockholms Stolthet – Sveriges ledande 
idrottsförening. 
  
Något förenklat kan man säga att Vår Stad vill använda alla de kontaktytor som Djurgården Fotboll och 
Djurgården Hockey via sin upplevelseidrott, föreningsidrott och spontanidrott tillhandahåller året om 
för att skapa fler interaktioner mellan dels våra egna verksamheter, men också mellan oss och våra 
partners. Genom fysiska möten där människor kommer i kontakt med Djurgården Fotboll och 
Djurgården Hockeys olika verksamheter (på planen, på läktaren, i skolan, i bostadsområdet) kan vi 
skapa ett engagemang för föreningen som vi på sikt hoppas ska generera fler spelare, ledare och 
supportrar. Det bidrar till att stärka föreningens attraktions- och konkurrenskraft i alla delar. Vi vill helt 
enkelt sänka trösklarna för människor att komma in i Djurgården. Det kan vara som spelare, ledare, 
supporter eller samarbetspartner.  
  
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey presenterade i början på 2018 ett nytt koncept inom 
spontanidrotten som kompletterar upplevelse- och föreningsidrotten. Arbetet, som går under namnet 
Urban Sports och som redan kommit igång, skapar aktiviteter för barn och ungdomar på skolor, på 
fotbollsplaner och i ishallar runt om i Stockholms län. Ambitionen med Urban Sports är att arbeta 
uppsökande, bli mobilare och sätta fler stockholmare i rörelse i både innerstad och ytterstad genom 
fotboll- och hockeyaktiviteter, något som behövs då vi rör oss allt mindre. Det här är också en möjlighet 
för Djurgården att positionera sig och nå fler barn och ungdomar i Stockholm och ett koncept som vi 
även ser stor kommersiell potential i. Vi har också förstått att det här har varit en väldigt viktig fråga för 
våra medlemmar och supportrar. På så sätt berör Urban Sports alla delar av Djurgårdens verksamhet. 
Det är med andra ord lika mycket en ansvarstagande social aktivitet som sätter Stockholms barn och 
ungdomar i rörelse som en del av en marknadsstrategi som hjälper Djurgården att sprida en positiv bild 
av föreningen i staden. Vi kommer under 2018 att kommunicera allt mer löpande om det här arbetet i 
våra kanaler. Sedan tidigare bedriver Djurgården Fotboll spontanfotboll via Drive In-Fotboll, 
fotbollsfestivaler och spontanfotbollscuper. Det här arbetet uppgår nu i Urban Sports. För att göra en 
insats för de i vår stad som är utsatta samarbetar Djurgården med Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
Trygga Barnen, Barn till ensamma mammor på Fryshuset samt Stockholms Stadsmissions Äldrecenter. 
 
Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen i Sverige och symbol för Stockholm. 
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Djurgårdens Elitfotboll AB 
 
Sporten A-lag herr 
Djurgården inledde gruppspelet i Svenska Cupen 2016/2017 med en hemmaförlust mot Degerfors och 
följde upp med oavgjort mot Brommapojkarna. Med den starten räckte inte en seger mot Helsingborg i 
sista omgången för avancemang, Djurgården hamnade på en tredjeplats i tabellen. I Svenska Cupen 
2017/2018 avancerade laget till gruppspel efter seger mot Gamla Upsala SK med 4-1. 
 
I Allsvenskan var förväntningarna stora med flera intressanta nyförvärv som Kim Källström, Jonas 
Olsson och Gustaf Engvall, och med Özcan Melkemichel som ny tränare. Premiären blev dock en 
besvikelse med förlust hemma mot nykomlingen Sirius, men allt efter att laget fick spela ihop sig 
klättrade man i tabellen och under hösten slogs man i toppen av tabellen. Under de sista omgångarna 
handlade det om att klara en tredjeplats och därmed kvalificera sig för spel i Europa, en placering som 
säkrades efter 2-0 borta mot Kalmar FF i den sista omgången. 
 
U21-laget, som under året bestod av en blandning av A-lagsspelare och U19-spelare, vann sitt 
gruppspel och därefter även sin slutspelsgrupp. I finalen på Grimsta IP besegrades Elfsborg med 1-0 
efter ett mål av Aliou Badji och Djurgården tog sin tredje U21-titel. 
 
Landslagsspelare under året: Tino Kadewere (Zimbabwe), Aliou Badji (Senegal U20), Jacob Une Larsson 
(Sverige U21),Kerim Mrabti (Sverige U21), Gustav Engvall (Sverige U21), Julian Kristoffersson (Norge 
U21) och Felix Beijmo (Sverige U19). 
 
A-truppspelare som lämnade inför säsongen: Michael Olunga, Mathias Ranégie, Seon-Min Moon, 
Besard Sabovic (lån BP), Mihlali Mayambela (lån Degerfors) och Joseph Ceesay (lån IK Frej). 
 
A-truppspelare som lämnade under säsongen: Inga 
 
A-truppspelare som anslöt inför säsongen: Kim Källström, Felix Beijmo, Jonas Olsson, Gustav Engvall, 
Aliou Badji, Souleymane Kone och Haruna Garba. 
 
A-truppspelare som anslöt under säsongen: Gustav Engvall (förlängt lån) och Julian Kristoffersen 
 
Försäljningar under året: Michael Olunga 
 
Biljetter 
Djurgården gick från ett publiksnitt i Allsvenskan på 13 392 åskådare 2016 till ett snitt på 16 241 
åskådare 2017, en ökning på nästa 3 000 besökare per match. Totalt såg strax över 240 000 åskådare 
Djurgården spela hemma på Tele2 Arena under den allsvenska säsongen. Den högsta publiksiffran kom 
i hemmapremiären mot Sirius då 26 648 åskådare fanns på plats. 
 
Djurgården hade 2017 det bästa publiksnittet sedan flytten till Tele2 Arena. Man får gå tillbaka till 1962 
för att hitta ett bättre publiksnitt, då slutade Djurgården tvåa i serien. Publiksnittet landade på 16 264. 
 
Den digitala arenan 
Antalet sessioner på dif.se var 3 723 000 och i appen 771 000 under 2017, totalt 4 494 000 sessioner vilket 
är en ökning med 388 000 sessioner jämfört med 2016. Den mest lästa artikel var ”Michael Olunga 
lämnar Djurgården” med 13 948 visningar. 
 
Sedan tidigare har det förekommit vissa problem med hemsidan som är relaterade till det Wordpress-
tema som dif.se är byggt med. Det ursprungliga temat har med tiden modifierats så pass mycket att 
stabiliteten och säkerheten har blivit lidande. Under 2017 har dock insatser gjorts som fått sidan att bli 
betydligt stabilare. Ett arbete  med att ta fram en helt ny hemsida har samtidigt pågått intensivt under 
den senare delen av året. Den nya hemsidan blir klar under 2018.  
 
Antal följare på Instagram ökade under året från 45 800 till 53 300. 
Antal följare på Facebook ökade från 126 664 till 128 115. 
Antalet följare på Twitter ökade från 23 918 till 42 900. 
 
DIF-TV 
Under 2017 hade DIFTV 2 426 501 visningar vilket ger ett snitt på 202 208 visningar i månaden, en 
ökning med nästan 90 000 visningar per månad. Antalet tittartimmar under året landar på 119 337 där 
intervjuer, Säsongstart Allsvenskan, matchbilder, julkalendern och presskonferenser varit de fem 
populäraste kategorierna. 
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De tre mest sedda klippen var ”Välkommen hem Kim Källström” (17 259 visningar), ”Kim Källström 
mötte Djurgårdsfamiljen på Arlanda” (12 528 visningar) och ”Jonas Olsson till Djurgården” (11 498 
visningar). 
 
Publikservice och trygghet 
Vid offentliga tillställningar som fotbollsmatcher utfärdar Polismyndigheten ett tillstånd (Bevis om 
anmälan). Tillståndet reglerar bland annat antalet ordningsvakter, publikvärdar med flera som ska 
arbeta under matcherna. Det kan även föreskrivas andra villkor som måste uppfyllas för att match ska 
kunna genomföras. Under 2017 varierade tillståndskraven avseende antal ordningsvakter och 
publikvärdar mellan lägst 14 och högst 60 ordningsvakter och lägst 30 och högst 100 publikvärdar. 
Utöver dessa arbetar dessutom ytterligare mellan 100-200 personer som evenemangsvärdar och 
arenapersonal. De sistnämnda är inte sällan ideella/volontärer och är mycket viktiga för att kunna ha 
en hög servicenivå för vår publik. 
 
Djurgården arbetar kontinuerligt med att utveckla matcharrangemangen så att de alltid ska hålla den 
högsta nivån av publikservice och trygghet som möjligt. Målsättningen är givetvis att alla som besöker 
arenan ska känna sig trygga och säkra samtidigt som den service som erbjuds är av högsta kvalitet. 
Inför säsongen 2017 förändrades service- och säkerhetsorganisationen relativt stort då 
huvudleverantören av ordningsvakter och publikvärdar byttes ut och ersattes av flera andra 
leverantörer. I stort har detta arbete varit positivt och mottagits väl av våra besökare, och vi fortsätter 
arbetet under 2018. Ett antal ordningsvakter och publikvärdar har varit direkt anställda av Djurgårdens 
Elitfotboll AB.  
 
Gällande bestraffningar har Djurgården Fotboll under 2017 anmälts för ett flertal ordningsstörningar 
såsom exempelvis pyroteknik och inkastade föremål, men samtidigt erhållit 0 kronor i böter (vilket är 
detsamma som 2015 och 2016). Detta beror på att Djurgården Fotboll har konstaterats leva upp till 
regelverkets krav för att motverka ordningsstörningarna. 
 
SLO-verksamheten 
En SLO är en tjänst som närmast kan beskrivas som en slags supporterombudsman som blir en länk 
mellan föreningen och supportrarna. 
 
Djurgårdens publik ökade på både hemma- och bortamatcher under 2017. SLO-gruppen bestod av totalt 
fyra SLO:er varav två verkade på matchdags-basis. Gruppen hade minst två personer närvarande på 
alla Djurgårdens herrlagsmatcher. Djurgårdens SLO:er anlitades även tillsammans med tre SLO:er från 
andra lag av Svenska Fotbollförbundet till Europa League-finalen på Friends Arena för att ge stöd till 
både Ajax och Manchester Uniteds SLO:er. 
 
Arena/anläggningar 
Arbetet med att förbättra träningsmöjligheterna för våra ungdomslag fortsätter. Huvudspåret är att 
utveckla Gärdets sportfält med tre fotbollsplaner av godkänd standard. Helst skall underlaget vara 
konstgräs, vilket dock stöter på motstånd då anläggningen ligger i Nationalstadsparken. Ett antal möten 
tillsammans med Stockholms Fotbollförbund har hållits med ansvariga inom Stockholms stad, 
Djurgårdsförvaltningen och Länsstyrelsen och vi ser positivt på möjligheterna att detta skall bli 
verklighet i framtiden. För att visa kapaciteten på Sportfältet kommer Stockholms fotbollsförbunds 
”anläggningsoffensiv” tillsammans med oss och Värtans IK att anordna en ”Gärdessportens dag” den 6 
juni. Det blir då turneringar, pröva-på-verksamhet med mera i ett tiotal olika sporter vilka bedrivs eller 
kan bedrivas på fältet. 
 
Den nya konstgräsytan på Hjorthagens IP, som vi omnämnde i förra årets verksamhetsberättelse, är nu 
klar. Det är en liten yta där målvaktsträning, uppvärmning och även träning för de allra yngsta kan 
bedrivas. Vi har valt att döpa planen till ”Rehns ruta” efter Värtans evige ordförande Mats Rehn och 
den kanske störste spelaren som fostrats i vår ungdomssektion, Stefan Rehn. 
 
Arbetet med att hitta mark för att bygga ett klubbhus/kansli fortgår. Det är inte optimalt att som i dag 
ha två olika kanslier samtidigt som såväl Stadionkansliet som Hjorthagskansliet finns i slitna och inte 
speciellt representativa lokaler, så detta har yttersta prioritet. Målet är nu att försöka få in byggnaden på 
Hjorthagens Idrottsplats då detta är ett idrottsområde och inga ”vanliga” bostäder ges bygglov där. En 
fortlöpande dialog förs med Fastighetskontoret och Idrottsförvaltningen vilka bägge är måna om att 
hjälpa oss i arbetet. 
 
Ytterligare förbättringar har skett ute på Kaknäs. Under december 2017 byggdes köksdelen i 
anläggningen om, matsalen och arbetsmiljön för personalen och spelarna har på detta sätt lyfts på ett 
markant sätt. 
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Djurgården Fotboll Försäljning AB 
 
Försäljning 
Året innebar en fortsatt mycket stark utveckling för Djurgårdens Fotboll Försäljning. Såväl 
försäljningsmässigt som resultatmässigt överträffades budget, detta trots att bolaget under året har varit 
underbemannat beroende på att man tappat personal och lagt stor energi på nyrekryteringar för att få in 
rätt kompetens. Värt att notera är att inför 2017 så lyftes hela souveniraffären ut från bolaget vilket 
givetvis hade negativ påverkan på omsättningen. Ytterligare en faktor att beakta är att det verkliga 
försäljningsvärdet av partnerskap är högre än bolagets totala omsättning. Detta beroende på att det är 
försäljningspartnern ISP som fakturerar kunderna och erhåller sin andel innan Djurgårdens Fotboll 
Försäljning erhåller ersättning. Försäljnings- och resultatökningen för året överstiger 20 procent i 
jämförelse med 2016. 
 
Försäljningsmässigt och resultatmässigt blev 2017 det bästa året i företagets historia. Ett väl strukturerat 
och hårt säljarbete i kombination med kontroll på kostnaderna samt goda sportsliga framgångar lade 
grunden till resultatet. Man såg under året att sportsliga framgångar och ett attraktivt lag påverkar 
kundernas vilja att utnyttja sina partnerskap. Detta har resulterat i flera VIP-gäster på matcherna och 
innebär givetvis högre kostnader för leveranser för bolaget.  
 
Året har inneburit flera nya stora affärer och man har knutit till sig ett antal nya större partners på 
fleråriga samarbeten. Det långsiktiga och målmedvetna arbetet har gjort att Affärsnätverket i dagsläget 
är att betrakta som ett av de bättre nätverken inom svensk idrott. 
 
Framtiden för Djurgårdens Fotboll Försäljning ser ljus ut. Mer eller mindre alla större partners har 
löpande eller nytecknade avtal som sträcker sig över de kommande åren samt att flera av dessa avtal 
innebär automatiskt ökande investeringsnivåer. Bolaget har nu för första gången full bemanning och 
inledningen av 2018 är mycket  stark försäljningsmässigt vilket tyder på att den positiva utvecklingen 
kommer att fortsätta. Man ligger även i fas för att nå de av styrelsen uppsatta långsiktiga målen. 
 
Souvenirer 
Under 2017 så flyttades affärsområdet Souvenirer ut från Djurgårdens Fotboll Försäljning till det med 
Djurgården Ishockey samägda bolaget Djurgården Merchandise Handelsbolag (DMHB). DMHBs 
uppgift är att hantera all souvenirförsäljning i den nyetablerade Djurgårdsbutiken i Globen Shopping, 
sälja souvenirer över internet samt säkerställa att försäljning av souvenirer på och omkring våra 
matcharenor fungerar på ett bra sätt. Den samlade försäljningen i DMHB har över året haft en positiv 
utveckling. 
 
 
Djurgårdens Fotboll Arena AB 
 
Bolagets huvudsakliga uppgift är att förvalta Johan Björkmans Hall som är uppställd på Hjorthagens IP  
under vinterhalvåret för att ge föreningens lag bra träningsförutsättningar under denna tid. Samtliga 
ungdomslag i föreningen har träningstid i hallen. I början av oktober hjälps anställda, ledare och 
föräldrar inom ungdomsverksamheten till att resa hallen som sedan tas ner igen i slutet av mars. 
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Ekonomi 
       
De totala intäkterna i koncernen 2017 uppgick till 140,0 (160,3) miljoner kronor.   
        
Publikintäkterna ökade med 3,4 miljoner kronor och uppgick 2017 till 38,6 (35,2) miljoner kronor. De 
kommersiella intäkterna minskade med 4,4 miljoner kronor och uppgick 2017 till 25,4 (29,8) miljoner 
kronor. Minskningen förklaras av att försäljningen av souvenirer sedan den 1 januari 2017 ligger i ett 
samägt bolag med Djurgården Hockey, Djurgården Merchandise HB. Djurgården Fotbolls andel av 
resultatet uppgick till 0,4 miljoner kronor. Medlemsintäkterna ökade under 2017 och uppgick till 4,5 
(2,7) miljoner kronor. Årets resultat i koncernen uppgick till 0,1 (36,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet 
före avskrivningar uppgick till 6,2 (43,1) miljoner kronor. Intäkterna från spelartransfers uppgick till 
34,7 (49,2) miljoner kronor. 
      
Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid årsskiftet till 53,5 (53,4) miljoner kronor och soliditeten har 
minskat till 38,0 (48,2) procent. 
 
På en extra bolagsstämma i Djurgårdens Elitfotboll AB den 10 augusti 2017 beslutades om 
aktieutdelning om 2 637 200 kronor till DIF Invest AB för de preferensaktier de innehar.  
      
Det egna kapitalet är tillfredsställande, men ambitionen är att rörelseresultatet skall vara positivt före 
resultat från spelartransfers. 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 2018. Styrelsens bedömning är 
att finansieringen för innevarande år är säkerställd.      
     
 
      
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 14 751 766 
Årets resultat 2 043 814 
  
Summa 16 795 580 
 
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 16 795 580 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.   

	 	



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

12	
	

	
	
	
	 	



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

13	
	

	
	 	



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

14	
	

	
	
	 	



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

15	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

16	
	

	
	 	



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

17	
	

	
	
	 	



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

18	
	

	
	
	
	 	



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

19	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

20	
	

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 
premier till av Djurgården Fotboll ägda depåer och kapitalförsäkringar vilka är pantförskrivna till de 
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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 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. 
 
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 
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 
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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 
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. 
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Intresseföretag 
Intresseföretag är företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och 
finansiella styrningen, men inte ett bestämmande inflytande. Betydande inflytande innebär att 
ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett företags finansiella och operativa strategier, men innebär 
inte bestämmande över dessa strategier. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Andelar 
i intresseföretag redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde. Resultat från intresseföretag 
redovisas i resultaträkningen under rubriken ”Resultatandel från intresseföretag”. 
 
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. Så kallade sign-on-fees redovisas 
som en förutbetald kostnad och kostnadsförs löpande över kontraktslängden. 
 
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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