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Ekonomi 

Arbetet med att stärka Djurgården Hockey' s ekonomi till en nivå som möjliggör för klubben att 

varaktigt kunna nå en topp 4 placering i de högsta ligorna har fortsatt. Ytterst handlar detta om att 

kunna matcha klubbar som idag har högre intäkter och bättre arenaförutsättningar vilket möjliggör 

för dessa att hålla en högre lönebudget för spelarna och för att bygga en stabil organisation för 

dam/flick-verksamheten. 

Under fjolåret gjordes förstärkningar inom kommunikation, marknad och administration vilka nu 

börjar ge resultat. Ökade media-intäkter, ökat publikintresse och publikintäkter, viss tillväxt för 

företagsförsäljningen samt inte minst intäkter från övergångar till NHL på en exceptionellt hög nivå 

har bidragit till en stark tillväxt av klubbens intäkter. Detta har möjliggjort ökade satsningar på såväl 

herrlagets spelartrupp som på damverksamheten och marknadsföring och administration. I SHL's 

löneliga för spelartruppen ligger klubben dock alltjämt på den undre halvan och väsentligt lägre än 

de ekonomiskt ledande lagen. Kostnaderna för spelartruppen påverkas negativt av att premierna för 

spelarnas premier för så kallad utjämningspension inte är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen och 

därför föranleder en utökad skattebelastning på flera miljoner kronor. Klubbar vars SHL-verksamhet 

bedrivs i moderföreningen drabbas inte av denna effekt. 

Det ekonomiska målet för året har varit att nå ett överskott på ett par mkr baserat på grundserien. 

Resultatutvecklingen under året är starkt säsongsberoende med underskott under det första 

tertialet lmaj-31 augusti varefter de efterföljande två tertialen genererar överskott. Det operativa 

underskottet under det första tertialet kompenseras dock av NHL-ersättningar vilka intäktsförs då 

kontrakt har undertecknats och fordran på NHL föreligger. 

Resultatet per 31 december uppgår för Djurgården Hockey koncernen till +6,0 mkr efter skatt vilket 

är ca 5 mkr bättre än periodiserad budget. NHL ersättningarna har överstigit budget med 5,6 mkr 

och föregående år med 8,2 mkr. Publikintäkterna har glädjande nog överträffat föregående år med 

2,6 mkr och budget med 0,4 mkr. Ökningen förklaras av att det genomsnittliga antalet åskådare på 

matcherna på Hovet ökat till 6959 och att en nödvändig höjning av det genomsnittliga biljettpriset 

till 167 kr åstadkommits. Företagsintäkterna visar på en mindre ökning mot föregående år men har 

samtidigt inte nått budget. Kostnaderna har hållits väl inom budget i alla delar av verksamheten med 

undantag för att medel utöver budget tilldelats SHL-laget med 2 mkr. 

Det egna kapitalet i koncernen per 31 december 2018 uppgick inklusive minoritetsintresse till 29,4 

mkr. Likvida medel uppgick till 20,3 mkr. Koncernen har inga lån utöver ett konvertibelt förlagslån på 

250 tkr. Den tillgängliga checkräkningskrediten på 5 mkr har inte utnyttjats. 

Resultatet för resterande 4 månader kommer att vara negativt då NHL intäkterna på 12,6 mkr som 

möjliggjort årets ekonomiska satsningar redan intäktsförts till fullo. Vidare är det beroende av om 

herr-laget går till slutspel och utfallet av ett sådant. Förhoppningen är förstås stor på att slutspel ska 

nås men SHL är som tidigare nämnts jämnare än någonsin med för närvarande 11 av 14 klubbar som 

slås om de 8 kvartsfinalplatserna. Aktuell prognos för helåret är plus 1 mkr exklusive nettointäkter 

från slutspelet. 






















