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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Djurgården Hockey AB, 556536-8734 med säte i Stockholm
 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30.

Verksamheten
 Årets prestation svarade vårt damlag i SDHL för då de efter en jämn vunnen finalserie mot HV71 blev
 svenska mästare och kunde lyfta SM-pokalen. Herrarna lyckades efter en exceptionellt tung start
 säkra en tionde plats i grundserien men förlorade i åttondelsfinalen mot Färjestad efter tre jämna
 matcher. J20-laget slogs efter ett par år av stora framgångar ut i åttondelsfinalerna, J18-laget kom till
 kvartsfinal medan istället U16-laget visade framfötterna och blev svenska mästare. Arbetet mot att åter
 etablera Djurgården Hockey som en förening som återkommande tillhör topp fyra i respektive serie
 och tävlar om SM-guld har fortgått. Ett svagare publikintresse under första hälften av grundserien än
 tidigare år innebar att det ekonomiska utfallet inte nådde resultatmålet för moderkoncernen på 
 minst 3 mkr i vinst före skatt men blev ändå i nivå med föregående år och slutade på +1,7 mkr.
 

 SHL-laget gick in i säsongen med en ny huvudtränare, Robert Ohlsson, med ambition att göra ett
 minst lika bra resultat som föregående år då laget nådde kvartsfinal. Från fjolårets lag kom dock hela
 13 spelare att lämna varav 5 för spel i NHL, 2 i KHL, 1 i Schweiz samt 5 i andra svenska lag. Bland
 dessa återfanns fjolårets mest värdefulle spelare i SHL Patrick Thoresen samt matchvinnare som
 Marcus Sörensen, Mantas Armalis, Linus Hultström och Marcus Högström. 

 Följaktligen kom truppen att innehålla hela 11 nya spelare varav 3 från de egna juniorleden.
 Satsningen på en spelidé med högintensiv, offensiv och aggressiv samt kraftfylld ishockey som
 inleddes året innan fullföljdes. Truppen byggdes på en jämnare trupp än under tidigare år där alla
 femmor kunde leverera men utan utpräglade fixstjärnor. Ambitionerna under det nya ledarskapet var
 samtidigt högt ställda. Inledningen av säsongen blev dock den sämsta i mannaminne med 8 raka
 förluster under de första 13 omgångarna. Laget låg på näst sista plats och hotet om kvalspel blev
 uppenbart. Spelet fungerade inte med avsett resultat och skador på flera nyckelspelare bidrog till
 svårigheterna.

 Ett omtag blev nödvändigt i november efter att slutsatsen dragits att kombinationen av en ambitiös
 spelidé som ställde stora krav på spelarnas förmåga, nytt ledarskap och många nya i truppen
 visserligen gav spelövertag men inte ledde till vinst av matcher. Spelidén förenklades samtidigt som
 ledare och spelare började växa in i sina roller. Resultatet blev gott med en serie av vinster i matcher
 där spelarna visste att varje match var viktig för att hålla kvalspel borta. Luften gick dock ur laget när
 man nått säker mark och en ny lång förlustserie (9 matcher) följde innan alla pusselbitar åter föll på
 plats och en serie om 7 raka vinster följde. Tiondeplatsen säkrades och prestationen mot Färjestad i
 den följande åttondelsfinalen var bra men kunde ändå varit bättre; det blev förlust med 1-2 i matcher.
 Besvikelsen i laget var stor då laget kände att de hade kapacitet att slå de flesta lagen i en matchserie.
 Revanschlusten inför kommande säsong är hög.

 Laget var även detta år ett av de yngsta i SHL med en snittålder på 24 år. Nya unga spelare som
 Jonathan och Marcus Davidsson samt David Bernhardt tog fasta platser i laguppställningen och
 levererade över förväntan. Poängkung blev Matt Andersson. Återvändande Stockholmare som
 Alexander Urbom, Calle Ridderwall och Patrik Lundh gav stabilitet åt laget. Under säsongen kom Linus
 Hultström och Marcus Högström tillbaka från NHL respektive KHL och gav stabilitet åt backspelet.
 Målvaktsikonen Mikael Tellqvist gjorde sitt tredje år efter återkomsten till klubben och avslutade
 därmed en enastående karriär i Djurgårdens färger.

 Daniel Brodin, Emil Johansson och Patrik Lundh representerade under säsongen Tre Kronor vid ett
 eller flera tillfällen.

 Damlagets andra säsong i SDHL (tidigare Riksserien) blev en succé. Efter en jämn
 grundserie slutade laget på andra plats efter suveräna Luleå Hockey, detta trots en period med många
 skador och stora förluster. Backbesättningen förstärktes med flera erfarna spelare från Nordamerika,
 däribland tidigare OS-medaljören Molly Engstrom. Förstakedjan med Andrea Dalen, Tina Enström och
 Hanna Olsson visade sig ånyo vara en av ligans främsta. 
 Flera av spelarna växte till nya nivåer under säsongen, däribland målvakten Lovisa Berndtsson,
 forwarden Hanna Olsson som etablerade sig som en av damkronornas nyckelspelare och backen
 Felicia Linder som gjorde landslagdebut. I slutspelet besegrades Leksand i kvartsfinalen och Linköping
 i semifinalen innan SM-guldet vanns med 2-0 i matcher mot HV 71.
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 10 spelare representerade Sverige i Damkronorna eller juniorlandslagen och dessutom 2 spelare i
 Norges landslag och 1 i Danmarks dito.

 Juniorverksamheten utvecklades enligt plan även om lagen inte nådde samma topplaceringar som
 under de närmast föregående åren. Ledar- och tränarorganisationen stärktes ytterligare. Under året
 har diskussioner förts med Svenska Ishockeyförbundet om hur hockeygymnasieverksamheten kan
 utvecklas med hänsyn till de särskilda utmaningar som det begränsade antalet tillgängliga platser i
 Stockholm innebär. Föreningen har under året stöttat tillkomsten av lokala hockeygymnasier som
 etableras av Hockeyettan-klubbar i distriktet.

 Ungdomsverksamheten har arbetat vidare med barn och ungdomar från hockeyskola till U16 inklusive
 ett flicklag. Verksamheten bedrivs med ambitionen att vara tillgänglig för alla samt att gå från lek och
 idrott på barns villkor till att tillhandahålla en högklassig utbildning. Parallellt med detta ska föreningen
 inta en ledande roll tillsammans med Stockholms ishockeyförbund i arbetet för ytterligare stärka
 breddishockeyn i distriktet. SM-guldet i U16 i kombination med att många av eleverna i
 hockeygymnasiet nu kommer från de egna leden samt goda vitsord från de många
 ungdomsföreningarna i Stockholm visar att föreningen är på rätt väg. 

 Champions Hockey League

 Den europeiska klubbturneringen fortsätter att vinna mark med allt större intresse runt om i Europa.
 Det svenska publikintresset är alltjämt lågt. Djurgården deltog i egenskap av en av grundarna till
 turneringen tillsammans med 7 svenska lag av totalt 48 lag från 13 nationer. Laget gick vidare från
 gruppspelet efter segrar mot lag från Schweiz, Frankrike och Finland men förlorade i 16-delsfinalen
 med knapp marginal mot finska Kalpa. Till den kommande säsongen kvalificerar sig endast lag på
 sportsliga grunder vilket innebär att Djurgården inte deltar under 2017/18.

 Publik

 Årets säsong blev en stor besvikelse där framför allt den första hälften av säsongen uppvisade
 åskådarsiffror som låg mellan 1000 till 1500 personer lägre än förväntat. För första gången sedan
 återkomsten till SHL spelades en match med mindre än 5000 åskådare. Den andra hälften av
 säsongen utvecklades bättre men sifforna nådde ändå inte helt upp till budget. Antalet åskådare i
 grundserien uppgick till 165 724 att jämföra med 187 989 föregående år och 213 932 året innan. Tre
 matcher kunde spelas på Ericsson Globe men endast två av dessa drog så stor publik att det
 motiverar spel i denna större arena. För att det ska vara ekonomiskt försvarbart att spela i Ericsson
 Globe i stället för på Hovet måste åskådarantalet uppgå till minst ca 10 000.  

 Med endast en åttondelsfinal utöver grundserien blev det totala åskådarantalet 173 818 (f. år 218.541).
 (Jämförande siffror från föregående år anges fortsättningsvis inom parantes) Genomsnittet för de 24
 matcher som spelades på Hovet var 6 374 (6 925). Antalet säsongskort uppgick till 3005 (3052). Vid
 väl besökta matcher är stämningen på läktarna och i arenan av världsklass där våra supportrar
 Järnkaminerna leder tåget och blir en extra spelare för laget på isen. 

 Djurgården i samhället - vår stad

 Djurgården Hockey fortsätter att arbeta för att leva upp till epitetet Stockholms Stolthet. Med den för
 alla Djurgårdsföreningar gemensamma värdegrund som utarbetades under föregående år som bas
 engagerar föreningen hundratusentals Stockholmare antingen som supportrar till de två elitlagen i SHL
 respektive SDHL, som deltagare i den breda ungdomsverksamheten samt i föreningar som
 Djurgården stöttar eller som deltagare i det arbete som klubben driver för att aktivera barn och
 ungdomar som inte tidigare funnit vägen till idrotten. Under begreppet Vår stad har en samordning av
 Djurgården Hockeys och Djurgården Fotbolls arbete för en bättre stad påbörjats.

 Vår övertygelse är att vi genom idrottens gemenskap kan få människor att växa till samhällets bästa.

 Djurgårdens framgångsrika arbete för integration genom projektet Ishockey för Alla i Husby/Kista
 fortsatte på den inslagna linjen med en fördjupad samverkan med skolorna i området och med över
 700 aktivitetstillfällen per vecka. Med stöd av Idrottslyftet och Stockholm stad utvecklas
 integrationsprojektet i Husby för aktiviteter också utanför ishallen vilket skapar en än mer engagerande
 och sammanhållande miljö. Ett antal barn tar nu steget in i den lokala klubben Kista HCs ordinarie
 verksamhet men antalet är dock för litet för att Djurgården ska vara nöjda. Diskussioner om lämpliga
 åtgärder förs.
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 I samverkan med bland annat IFK Tumba, Korpen och Generation Hockey Stockholm (en
 stödorganisation för hockey initierad av närmare 20 NHL-proffs) har en motsvarande aktivitet startats i
 Botkyrka. Kommunens satsning på en ny spontanisyta i centralt läge skapade förutsättningar för detta.

 Varje etablering av aktiveringsprojekt som de i Husby och Botkyrka kräver en fast organisation vilket
 innebär en inte oväsentlig investering av personella resurser. För att nå större effektivitet och
 samverkan med lokala föreningar i fler utsatta områden har en plan för den mobila idrottsplatsen
 utarbetats. Det innebär att Djurgården Hockeys och Djurgården Fotbolls ledare och instruktörer
 försedda med utrustning för ishockey och/eller fotboll i en specialanpassad buss besöker olika delar av
 staden ett par gånger per vecka enligt ett fastställt schema. Med hjälp av styrkan i Djurgårdens
 varumärke och klubbens många förebilder i form av duktiga spelare och tränare väcks intresset att
 söka sig till idrotten och den lokala föreningen. Också i de många nya områden som byggs i
 Stockholm och där ett fungerande föreningsliv inte hunnit etableras förväntas satsningen påskynda
 tillkomsten av ett sådant.

 Damlagets framgångar har följts av ett starkt ökat intresse bland flickor. Tillsammans med Brinkens IF
 har Djurgården bedrivit Tre Kronors Hockeyskola för flickor och ett lag deltog för första gången i
 flickornas seriespel.  Under det kommande året kommer ytterligare ett lag med äldre flickor att delta i
 seriespel. Planerna på att bilda också ett division 1-lag sköts på framtiden men är alltjämt aktuella
 inom något år givet att utökade träningsmöjligheter kan skapas för damerna på Hovet.

 Arena och träningsanläggning

 Stockholm stad presenterade den 25 maj 2016 ett beslut om fortsatt utredning om en omfattande
 ombyggnad av Ericsson Globe till en modern ishockeyarena. Hovet ska i sådana fall rivas. Samtidigt
 ska två nya ishallar som bland annat ska fungera som en modern träningsanläggning uppföras i
 närområdet dit merparten av den nuvarande träningsverksamheten på Hovet innefattandes
 

 Utredningen har fortgått under det gångna året och förslaget har presenterats och förankrats inom alla
 berörda instanser i Stockholm Stad. Tekniska aspekter på ombyggnaden av Ericsson Globe har
 studerats i detalj och studierna fördjupas för närvarande ytterligare. Projektet ska finansieras genom
 markförsäljning av Söderstadion- och Hovettomterna.

 Djurgården Hockey följer projektet noga genom kontakter och samråd med staden och
 arenaoperatören Stockholm Live. Ett definitivt inriktningsbeslut från stadens politiska ledning förväntas
 
 
 
 klubbens verksamhet ska vara jämförbar med vad som gäller för andra ledande ishockeyföreningar i
 landet.

 Ekonomi

 Intäkterna uppgick till 99,6 mkr (95,6) fördelat på 31,5 mkr (35,5) från publik, 28,2 mkr (26,5) i
 mediaersättningar, 24,3 mkr (22,7) i sponsor- och kommersiella avtal med företag, 9,3 mkr (4,5) i
 NHL-ersättningar samt 6,3 mkr (6,4) i övrigt.

 Det minskande publikantalet under höstsäsongen innebar ett bortfall av budgeterade intäkter på 4,1
 
 med föregående år. Det kunde dock kompenseras genom god nyförsäljning av flera i sammanhanget
 mindre avtal och ökad försäljning av aktiviteter kring matcherna varför de samlade intäkterna från
 företag blev 1,6 mkr högre än föregående år.

 Den satsning på uppbyggnad av organisationen för den sportsliga verksamheten som inleddes under
 föregående år med bland annat två sportchefer fullföljdes under året.  Det innebar att
 personalkostnaderna för den sportsliga verksamheten ökade från 44,1 till 50,5 mkr. Den verkliga
 ökningen är dock 3,4 mkr lägre eftersom s.k, sign on ersättningar till spelare enligt gällande
 redovisningsregler kostnadsförts förtida inför 2015/16 års verksamhet. Kostnaderna för personal inom
 sporten har tillåtits överskrida budget med belopp som motsvarar ej budgeterade kursvinster på
 NHL-ersättningar vilka erhålls i USD. Detta har bidragit till att spelartruppen kunnat kompletteras under
 säsongen. Kostnaderna i övrigt har med marginella undantag hållits inom budget. Kostnaderna för
 administration och marknadsföring hölls på en oförändrad nivå samtidigt som en nödvändig fortsatt
 förstärkning av organisationen gjordes. Kostnadsmässigt kompenserades detta av att en anställd till
 samarbetspartnern ISP som på out-sourcingbas sköter merparten av försäljningen till företag samt av
 minskade lönekostnader i övrigt på grund av en långvarig sjukskrivning.

under den kommande hösten. Efter detta kan det detaljerade arbetet med moderniseringen av Ericsson 
Globe ta fart liksom val av plats för den nya träningsanläggningen och utformningen av de två ishallarna 
med tillhörande funktioner. Dialogen med Stockholm Stad förs med utgångspunkt att förutsättningarna för

mkr. Företagsintäkterna påverkades negativt av att ett större långvarigt sponsoravtal avslutades i och

Djurgårdens herr-, dam- och juniorlag ska förläggas.
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 Juniorverksamheten har drivits med oförändrad ambition med målet att varje år fylla på SHL-truppen
 med välutbildade spelare från Stockholm. Kostnaderna uppgick till 5,5 mkr (5,6). Under året fick två
 spelare från juniorlaget seniorkontrakt. Den fortsatta satsningen på damlaget innebar att kostnaderna
 ökade till 2,3 mkr (1,2).

 Bolagets försäljning av souvenirer och andra Djurgårdsprodukter har till den 1 januari bedrivits i det
 helägda dotterbolaget Djurgårdsbutiken AB. Per denna dag överläts verksamheten och motsvarande
 verksamhet inom Djurgården Fotboll till ett av parterna till lika delar ägt handelsbolag, Djurgården
 Merchandise HB. Denna satsning förväntas på sikt ge en väsentlig ökning av resultatet från denna
 verksamhet. Samordningen i ny butikslokal samt etablering av gemensam organisation medför vissa
 kostnader som har gjort att det samlade resultat från butiken och föreningens andel av
 handelsbolagets resultat blev lägre än föregående år och uppgick till 498 tkr (966).

 Bolaget strävar efter att i sin budget inför varje säsong inkludera en reserv för oförutsedda
 resultatavvikelser. Budgeten har heller inte innehållit intäkter från slutspel med undantag för förköpta
 slutspelskort. Trots det stora bortfallet av publikintäkter kan bolaget redovisa ett positivt resultat. Årets
 resultat uppgår således till 103 tkr (2 633) före bokslutsdispositioner och skatt. 

 Det egna kapitalet i bolaget uppgår till 17,1 mkr (16,1). Till detta riskkapital ska även räknas
 konvertibla förlagslån på 2,25 mkr, det vill säga totalt 19,35 mkr. Av de konvertibla förlagslånen
 kommer 2 mkr enligt avtal att omvandlas till aktier per 30 juni 2017.

 Likvida medel uppgick den 30 april till 5,3 mkr (11,6).

 Finansiering och finansiell handlingsberedskap

 Föreningen arbetar för att hålla en stabil ekonomi i form av en koncernbalansräkning med ett eget
 kapital som inte bara möter minimikraven för elitlicens att spela i SHL utan som också är tillräcklig för
 att hantera de risker som är ofrånkomliga i sportens värld och för att kunna göra satsningar och
 utveckla verksamheten.

 Föreningens verksamhet ska finansieras med kvarhållna vinstmedel samt genom emissioner av eget
 kapital i dotterbolaget från personer och företag med intresse för att föreningen och dess dotterbolag
 ska kunna vara ledande inom svensk ishockey och en viktig positiv samhällsaktör i Stockholm. En
 nyemission riktad mot en bredare allmänhet - så kallad crowd funding - förbereds för närvarande med
 planerat genomförande under den kommande hösten. Syftet är att skapa en förstärkt kapitalbas och
 medel för att accelerera Djurgården Hockeys satsning mot toppen av svensk klubbishockey och att 
 möta en bredare allmänhets önskemål om en lågt prissatt aktie som de flesta har möjlighet att
 

 Kärnverksamheten kräver inte några väsentliga investeringar i anläggningar, i vart fall så länge det inte
 är aktuellt med att äga en egen arena eller träningsanläggning. Inte heller binds något rörelsekapital då
 de kortfristiga och till stor del löneberoende automatiska skulderna överstiger kundfordringar, lager och
 övriga omsättningstillgångar. Rörelsekapitalet är dock säsongsberoende med anspänning under
 sommarmånaderna. Storleken på säsongskortförsäljningen innan sommaren är i detta avseende av
 stor betydelse.

 I ett längre perspektiv kan kärnverksamheten behöva stödjas av kompletterande verksamheter som
 genererar stabila överskott. Ett exempel är den satsning på en med Djurgården Fotboll driven butik
 som etablerats under året. Sådana satsningar kommer att binda kapital som måste finansieras.

 Lånefinansiering avses endast komma ifråga för att överbrygga temporära likviditetssvackor under
 säsongen eller från ett enstaka år till nästkommande år.

 Konsoliderings- och utdelningspolitik

 Svenska Ishockeyförbundet och SHL har under året i samverkan genomfört en översyn av de krav
 som ställs på ekonomi, arena och organisation för att licens för spel i de högsta ligorna SHL, SDHL,
 HockeyAllsvenskan och Hockeyettan ska erhållas. Ett färdigt förslag föreligger för godkännande på
 SIFs förbundsmöte den 17 juni 2017. Förslaget innebär i fråga om ekonomi att det egna kapitalet - i
 tillämpliga delar beräknat utifrån moderföreningens koncernbalansräkning - ska uppgå till minst 4 mkr
 den 30 april 2018 för att sedan öka årligen fram till dess 10 mkr är nått 2022. Dessutom ställs krav på
 att föreningen ska ha en likviditetsmässig handlingsberedskap. 

förvärva.



Djurgården Hockey AB )02(5 
556536-8734

 Djurgården Hockey välkomnar dessa krav men anser samtidigt att de angivna beloppen för eget
 kapital inte är tillräckliga för att hantera de risker som gäller i sportens värld och för att göra de
 utvecklingssatsningar som är nödvändiga för långsiktig framgång. Föreningen strävar följaktligen mot
 att öka det egna kapitalet med minst 15 mkr över minimikraven genom kvarhållna vinstmedel och
 nyemissioner i dotterbolaget inom ramen för vad som är möjligt i förhållande till RFs krav på att
 föreningen måste inneha en röstmajoritet i dotterbolag (idrottsaktiebolag) som driver elitverksamheten.

 Målet för det årliga resultatet är ett överskott på 3 mkr före skatt baserat på enbart grundseriespel i
 SHL vartill kommer överskott från slutspel under år då detta nås. Överskottet från grundserien ska i
 första hand användas till uppbyggnad av det egna kapitalet medan tillkommande överskott ska
 användas för riktade utvecklingssatsningar varefter utdelning till minoritetsaktieägare i dotterbolaget
 ska lämnas. Lämnas utdelning till minoritetsaktieägarna tillfaller sådan också moderföreningen.

 Personal

 Föreningen har haft 32 (32) spelare kontrakterade för SHL-laget samt 7 (7) tränare, ledare och
 supportpersonal anställda. I damverksamheten engageras personal motsvarande 2 (2)
 heltidsanställda. Av 21 kontrakterade spelare har 11 erhållit någon form av ersättning i form av lön,
 boendebidrag eller studiekurser. Damverksamheten bedrivs i övrigt av ideellt arbetande personal.
 Juniorverksamheten sysselsätter 8 (8) anställda och har omfattat 26 (27) J20-spelare samt 25 (23)
 J18-spelare.

 På kontoret har 13 (14) anställda arbetat. Försäljning till företag och sponsorer handhas av ISP Sports
 Management AB enligt ett flerårsavtal. Säljstyrkan uppgår till tre personer. Rekrytering av ytterligare
 personal för arbete med marknadsföring, tjänsteutveckling, säkerhet och kommunikation pågår.

 Tvister

 Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade i några tvister.

 Elitlicens

 Elitlicensen för spel i SHL och SDHL innehas av dotterbolaget Djurgården Hockey AB. Bolaget
 uppfyller per 30 april 2017 villkoren för elitlicens enligt punkterna 3.1.1 - 3.1.5 i reglementet för SHL:s
 liganämnd.

 Framtidsutsikter

 Djurgården Hockeys mål att åter etablera sig som en av de föreningar som leder utvecklingen av
 svensk och internationell klubbishockey ligger fast. Vi har en tydlig sportslig vision och spelidé och en
 stabil organisation. Vi vill bygga vårt lag på att en majoritet av spelarna kommer från Stockholm och
 måste lyckas både utveckla och behålla spelare som kan leverera enligt vår spelmodell. Detta gäller
 både herr- och damlagen. För att lyckas behöver vi också rekrytera vissa ledande spelare utifrån
 inklusive enstaka spelare från utländska ligor.

 Vi har också en stabil bas i vårt arbete för vår stad - Stockholm - med inriktning på att aktivera och
 skapa engagemang och gemenskap för stadens invånare och då framför allt de unga.

 Samtidigt begränsas våra ambitioner av de ekonomiska ramar som står till buds. Det nya medieavtal
 som SHL slutit innebär att ersättningarna för TV-rättigheter kommer att öka. Detta är dock inte
 tillräckligt för att skapa en långsiktigt stabil ekonomi. Arbetet fortgår därför för att öka publikintäkterna
 (antal åskådare, pris och kringaktiviteter) samt fler och större avtal med företag samt lönsamma
 kringaktiviteter. 

 Stockholms stads arbete för ett moderniserat Ericsson Globe, som ska ersätta Hovet som
 matcharena, har som tidigare nämnts tagit ytterligare steg mot ett inriktningsbeslut med planerat
 färdigställande till tidigast 2020. Diskussionerna om en träningsanläggning fortgår parallellt. Det blir
 viktigt att de nya anläggningarna kommer att kunna disponeras på villkor som är ekonomiskt
 försvarbara för föreningen.

 För det kommande året förväntas en återhämtning av publik samt fortsatt positiv utveckling för
 företagsintäkterna. Kostnaderna för den sportsliga organisationen förutses öka marginellt samtidigt
 som en stabilare insats förväntas från SHL-laget. Ersättningarna från NHL som föregående år låg på
 en rekordhög nivå kommer dock att minska.  
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Flerårsöversikt Belopp i kr
 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning 95 896 93 673 91 252 50 227 54 306
Resultat efter finansiella poster 103 2 633 7 303 -5 329 -5 330
Balansomslutning 114 441 108 295 105 459 97 559 86 228
Soliditet % 15 15 13 15 19
Antal anställda 63 64 53 49 49

 Jämförelsetalet för räkenskapsåren innan 14/15 har inte räknats om med anledning av ändrade
 redovisningsprinciper

Förslag till disposition av företagets vinst
 Belopp i kr
balanserat resultat 12 192 484
överkursfond 1 037 577
årets resultat 43 233

Summa 13 273 294
överförs i ny räkning

Eget kapital
Aktie- Överkurs- Balanserat resultat Summa

kapital fond inkl årets resultat  egetk apital
Ingående balans 3 795 759 76 666 12 192 485 16 064 909
Årets resultat 43 232 43 233

Summa 3 795 759 76 666 12 235 717 16 108 142

Transaktioner med ägare
Nyemission 13 333 306 667 320 000
Inbetalt ännu ej registrerat aktiekapital 10 002 229 998 240 000
Konverting av konvertibla förlagslån 13 336 424 246 437 582

Summa 36 671 960 911 0 997 582

Vid årets utgång 3 832 430 1 037 577 12 235 717 17 105 724
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2016-05-01- 2015-05-01-

2017-04-30 2016-04-30

Nettoomsättning 2 95 895 975 93 673 078
Övriga rörelseintäkter 2 3 702 551 1 961 582

99 598 526 95 634 660

Rörelsens kostnader
Kostnader för matcher, material och arrangemang 3 -29 430 833 -26 078 199
Administrations- och övriga externa kostnader 4,7 -11 433 257 -8 584 287
Personalkostnader 5 -59 150 899 -57 660 044
Avskrivningar -259 518 -136 439

Rörelseresultat -675 981 3 175 691

Resultat från finansiella poster
Intäkter från andelar i koncernföretag 6 525 320 966 074
Resultat från andelar i intresseföretag 6 -861 0
Ränteintäkter 8 270 201 161 960
Räntekostnader 9 -15 211 -100 451
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 13 0 -1 570 000

Resultat efter finansiella poster 103 468 2 633 274

Bokslutsdispositioner -250 000 -486 000

Resultat före skatt -146 532 2 147 274

Skatter 10,16 189 765 -290 330

Årets resultat 43 233 1 856 944
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 11 890 272 441 344

890 272 441 344

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 13 1 071 947 1 011 947
Aktier i dotterbolag 14 50 000 50 000
Andelar i i intresseföretag 14 499 139 0
Fordringar hos moderförening 15 8 000 000 8 000 000
Uppskjuten skattefordran 16 8 928 805 8 468 175
Kapitalförsäkringar 17 73 177 160 68 737 775

91 727 051 86 267 897

Summa anläggningstillgångar 92 617 323 86 709 241

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 18 2 819 822 1 744 904
Kundfordringar 9 016 983 5 363 688
Övriga fordringar 1 096 901 397 961
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 3 576 671 2 541 683

16 510 377 10 048 236

Kassa och bank 20 5 312 836 11 564 875

Summa omsättningstillgångar 21 823 213 21 613 111

SUMMA TILLGÅNGAR 114 440 536 108 322 352
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 21 3 822 428 3 792 425
Inbetalt ännu ej registrerat aktiekapital 10 002 3 334

3 832 430 3 795 759

Fritt eget kapital
Överkursfond 1 037 577 76 666
Balanserad vinst eller förlust 12 192 484 10 335 541
Årets resultat 43 233 1 856 944

13 273 294 12 269 151

Summa eget kapital 17 105 724 16 064 910

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 736 000 486 000

736 000 486 000

Avsättningar
Avsättningar till pensioner och löneskatt 22 73 177 160 68 737 775
Övriga avsättningar 22 1 867 000 2 567 000

75 044 160 71 304 775

Långfristiga skulder
Konvertibla förlagslån 23 0 2 250 000

0 2 250 000

Kortfristiga skulder
Kortfristig del konvertibla förlagslån 23 2 250 000 500 000
Leverantörsskulder 3 680 162 2 299 694
Skatteskulder 16 1 526 460 1 394 743
Övriga kortfristiga skulder 24 2 763 633 3 611 234
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 11 334 397 10 410 996

21 554 652 18 216 667

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 114 440 536 108 322 352
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Kassaflödesanalys

  2016-05-01- 2015-05-01-
Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 103 468 2 633 274
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 197 960 1 706 439

301 428 4 339 713
Betald skatt -139 147 716 833

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 162 281 5 056 546
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -6 462 141 -802 408
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 456 268 -2 828 446

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 005 873 1 425 692

Investeringsverksamheten
Kapitaltillskott intresseföretag -500 000 0
Förvärv av aktier -60 000 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -708 447 -52 365

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 268 447 -52 365

Finansieringsverksamheten
Nyemission 560 000 80 000
Amortering av lån/betalda avsättningar -700 000 -699 667

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -140 000 -619 667

Årets kassaflöde -6 252 039 753 660
Likvida medel vid årets början 11 564 875 10 811 217
Likvida medel vid årets slut 5 312 836 11 564 875
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Tilläggsupplysningar
 Belopp i kr om inget annat anges

Not 1  Redovisningsprinciper
 Allmänna upplysningar 
 Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
 om Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3). 

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.
  
 Intäktsredovisning 
 Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
 den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
 intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär att biljettintäkter redovisas löpande.
 Intäkter från säsongskort fördelas över matchserien. Intäkter från avtal med sponsorer periodiseras
 över avtalstiden i de fall denna sträcker sig över flera räkenskapsår. 

 Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
 Materiella och immateriella anläggningstillgångar exklusive vissa koncerninternt förvärvade rättigheter
 redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella
 nedskrivningar. För internt förvärvade tillgång tillämpas koncernmässigt anskaffningsvärde.
 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

 Avskrivningstiden för inventarier är 5 - 10 år 

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

 Förpliktelser om direktpension samt kapitalförsäkringar 
 Bolaget har utfäst pensioner (så kallade utjämningspensioner) till spelare och ledare att utbetalas efter
 avslutad aktiv elitkarriär. Utfästelserna samt den därmed förknippade löneskatten (24,26%) har
 säkerställts genom att bolaget tecknat och betalt premier för kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna
 ägs av bolaget och har pantförskrivits för fullförande av pensionsförpliktelser och löneskatt.
 Kapitalförsäkringarna redovisas som finansiella anläggningstillgånger, pensionsutfästelserna som
 avsättningar och den särskilda löneskatt som kommer att erläggas vid utbetalningen av pensionerna
 som avsättning för skatteskuld. Kapitalförsäkringarna tas upp till aktuellt marknadsvärde och
 förändringar i detta bokförs som finansiell intäkt och ökningen i pensionsåtagandet som
 personalkostnad. Dessa poster som är identiska till beloppet nettoredovisas i resultaträkningen med
 specifikation i not. 

 Skatter 
 I enlighet med K3 redovisas skatteeffekten av underskottsavdrag och temporära skillnader mellan
 redovisning och beskattning som upplupen skattefordran värderade med beaktande av nuvarande och
 sannolika framtida resultat. I förekommande fall redovisas också omvända temporära skillnader som
 skatteskuld. 
 De tidsförskjutningar i skattebetalningar som uppkommer till följd av att premierna för
 kapitalförsäkringar avseende spelarnas utjämningspensioner inte är avdragsgilla leder till merskatt
 under betalningsåret och minskad skatt vid den tidpunkt då pensioner och löneskatt betalas. Denna
 temporära differens leder till en uppskjuten skattefordran motsvarande 22 % av de kommande
 pensionsutbetalningarna. 

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

 Uppkommer skattemässig förlust för ett räkenskapsår redovisas en uppskjuten skattefordran till den
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 del det skattemässiga underskottet kan tillgodoräknas i form av underskottsavdrag mot framtida
 skattepliktiga resultat och som leder till att den uppskjutna skattefordran sannolikt kommer att kunna
 återvinnas. 

 Till skillnad från underskottsavdrag som uppkommer vid redovisade förluster och därför i praktiken är
 tidsbegränsade kännetecknas ofta temporära differenser av att avdragsrätten för tidigare ej
 avdragsgilla poster utnyttjas samtidigt som nya sådana tillkommer. Vid värdering av uppskjutna
 skattefordringar hänförliga till temporära differenser kan därför ett längre framtidsperspektiv tillämpas.
 Likaså kan ett redovisat nollresultat vara tillfyllest för att återvinna den uppskjutna skattefordran om
 nya ej avdragsgilla poster tillkommer. Som framgår av not 16 har en bedömning av dessa förhållanden
 medfört att 50 % av det nominella beloppet för avsättning för avsättning för pensioner nyttjats som
 underlag för beräkning av uppskjuten skattefordran. 

 Uppskjutna skattefordringar värderas efter aktuell skattesats på outnyttjade skattemässiga avdrag. 

 Bolaget har inga temporära skillnader som leder till uppskjutna skatteskulder 

 Leasing 
 Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften
 kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
  
 Fordringar 
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

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

 Koncernförhållanden 
 Bolaget ingår i en koncern i vilken Djurgårdens IF Ishockeyförening, org.nr 802015-4251 är
 moderbolag. Bolaget äger 100 % i dotterbolaget Djurgårdsbutiken AB som bedrev souvenirförsäljning
 fram till och med 31/12 2016.Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till 7 kap 2§. 

 Nyckeltalsdefinitioner 

 Nettoomsättning
 Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

 Balansomslutning
 Företagets samlade tillgångar. 

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

 Antal anställda
 Medelantal anställda under räkenskapsåret
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Not 2  Verksamhetens intäkter

 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Publikintäkter 31 452 491 35 512 986
Reklam- och sponsorintäkter 24 325 829 22 706 600
Intäkter för mediarättigheter mm 28 170 544 26 491 666
Provision på försäljning i restauranger och kiosker 1 345 004 1 557 430
Försäljning av souvenirer 40 320 245 114
Ersättning för spelare från NHL 9 254 301 4 511 367
Bidrag från medlemmar och privatpersoner 605 126 104 954
Periodiserad intäkt insamling 0 1 116 281
Övriga intäkter 4 404 912 3 388 262

Summa 99 598 527 95 634 660

 I övriga intäkter ingår offentliga bidrag med 283 tkr, se not 12.

Not 3  Verksamhetens kostnader
 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Matcharenahyror 4 922 823 5 014 448
Säkerhet vid matcher 3 477 668 3 757 371
Övriga matchkostnader 1 677 3 095
Material och utrustning 2 353 104 2 089 685
Rese- och träningskostnader 4 658 170 4 890 124
Reklam- och sponsorkostnader 5 411 822 4 567 340
Övriga kostnader 15 194 169 12 603 147

Summa 36 019 433 32 925 210

 Ökningingen av övriga kostnader är hänförligt till att företagsförsäljningen har lagts ut till extern part.

Not 4  Arvode till revisorer
 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
R3 Revisionsbyrå
Revisionsarvode 110 000 100 000
Andra uppdrag 21 175 5 000

Summa 131 175 105 000
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Not 5   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Kvinnor 6 6
Män 57 58

Totalt 63 64

Herrlagsverksamhet 38 39
Juniorverksamhet 8 8
Övrig personal 17 17

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
VD 691 224 983 936
Övriga anställda 37 463 073 35 781 906

Summa 38 154 297 36 765 842
Pensionskostnader för verkställande direktör 188 348 96 736
Pensionskostnader för övriga anställda 6 822 074 8 630 984
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 416 903 10 408 303

Summa 57 581 622 55 901 865
Kostnader för hyra av spelare samt ersättningar till personal
som engageras med konsultavtal 4 844 658 1 737 277

62 426 280 57 639 142
varav
Herrlagsverksamhet 48 709 093 45 140 958
Juniorverksamhet 3 398 663 3 239 646
Övrig personal 10 318 524 9 258 538

62 426 280 57 639 142

 Till styrelsen utgår inget arvode. 
 I totala personalkostnader i resultaträkningen ingår även kostnader för sjuk- och olycksfallsförsäkringar
 etc. med sammanlagt 1 619 tkr (1 738). 

 Anställningsvillkor för VD
 Till VD har utgått en årlig ersättning på 691 224 tkr,pensionspremier på 188 348 tkr samt bilförmån. VD
 har varit sjukskriven under 7 månader, vilket på verkat årets ersättning. VDs uppsägningstid är 9
 månader. Några utfästelser om särskilda avgångsvederlag finns inte.

 Spelarpensioner
 Värdejusteringar av pensionsåtagande som täcks av kapitalförsäkringar har nettoredovisats med 2 724
 tkr med finansiella intäkter som motpost, se not 8.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
2016-05-01- 2015-05-01-
2017-04-30 2016-04-30

Andel kvinnor i styrelsen 0% 0%
Andel män i styrelsen 100% 100%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50% 50%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50% 50%
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Not 6  Resultat från andelar i koncern och intresseföretag
 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Koncernbidrag Djurgårdsbutiken AB 525 320 966 074
Resultatandel Djurgårdens Merchandise Handelsbolag -861 0

Summa 524 459 966 074

Not 7  Leasing
2016-05-01- 2015-05-01-
2017-04-30 2016-04-30

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 268 038 282 028
Mellan ett och fem år 257 434 525 472
Senare än fem år 0 0

525 472 807 500

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 445 628 424 288
exkl. lokalhyra och lägenheter

Not 8  Ränteintäkter

 På lånet till moderföreningen (se not 14) utgår ränta på 2%, uppgående till 160 tkr. I beloppet för 16/17
 ingår även en återvunnen reservering för ränta på konvertibla förlagslån som eftergivits.

 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Ränteintäkter 270 201 161 960

Summa 270 201 161 960

 Värdeökning av kapitalförsäkringar med 2 724 tkr har nettoredovisats mot motsvarande ökning av
 personalkostnad. Se not 5.

Not 9  Räntekostnader

 Innehavare av konvertibla förlagslån har eftergivit räntor med 10 tkr (30 tkr). I ränteintäkter finns även
 en post på eftergiven ränta för konvertibla förlagslån från föregående år.

 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Räntekostnader 15 211 100 451

Summa 15 211 100 451
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Not 10  Skatt på årets resultat
 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Aktuell skattekostnad -270 865 -321 150
Uppskjuten skatt 460 630 30 820

Summa årets skatt 189 765 -290 330

Avstämning av effektiv skatt
 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Resultat efter bokslutsdispositioner -146 532 2 147 274

Temporära differenser 893 375 -2 692 464
Ej avdragsgilla kostnader 484 973 2 005 495
Ej skattepliktiga intäkter -614 -535

Beskattningsbart resultat 1 231 202 1 459 770

 Av ej avdragsgilla kostnader 2015/16 avser 1 570 tkr nedskrivning av näringsbetingade aktier.

Not 11  Inventarier
 2016-05-01- 2015-05-01-
 2017-04-30 2016-04-30
Ingående anskaffningsvärden
-Vid årets början 942 696 2 482 549
-Inköp 708 446 52 365
-Utrangeringar -1 592 218

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 651 142 942 696
Ingående avskrivningar
-Vid årets början -501 352 -1 957 131
-Återförda avskrivningar på utrangeringar 1 592 218
-Årets avskrivning -259 518 -136 439

Utgående ackumulerade avskrivningar -760 870 -501 352

Utgående redovisat värde 890 272 441 344

Not 12  Offentliga bidrag samt transaktioner med kommunen
 Som ersättning för bolagets arbete med hockeygymnasiet vid Vittra skola har bolaget erhållit 282 tkr
 (291) .Bolaget erhåller i övrigt inga kommunala bidrag. Då juniorverksamheten bedrivs i bolaget utgår
 inga aktivitetsbidrag för denna på sätt som skulle varit fallet om den skett i moderföreningen. 

 Bolaget erlägger 700 tkr årligen för att disponera Mälarhöjdens ishall. Därtill erlägger moderföreningen
 en dygnsavgift om 5 tkr under viss del av året. Den av staden ägda matcharenan Hovet vid vilken
 också A-lagets, damlagets och juniorlagens träning är förlagd drivs enligt ett avtal av Stockholm Globe
 Arenas AB, ägt av Anschutz Entertainment Group. Hyror för matcher och träningstider har uppgått till 5
 633 tkr (5 817). Av intäkterna från försäljning i restauranger och kiosker har bolaget erhållit 1 345 tkr (1
 557) i provision.
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Not 13  Aktier
Namn Antal andelar Kapitalandel Bokfört värde
Svenska Hockeyligan AB 100 8,3% 100 000
Hockey Invest Europe AB 200 16,7% 200 000
European Ice Hockey Club Competition AG 24213 2,4% 711 947
Svenska DamHockeyLigan AB 100 10% 60 000

 Aktierna i SDHL har anskaffats under året. Aktieinnehavet är i övrigt oförändrat till värde och andelar.

Specifikation av aktier
 Org. nrummer Säte 
Svenska Hockeyligan AB 556220-9519 Stockholm
Hockey Invest Europe AB 556703-0407 Stockholm
European Ice Hockey Club Competition AG Zürich, Schweiz
Svenska DamHockeyLigan AB 559072-4265 Stockholm

Not 14  Aktier i dotterbolag och andelar i intresseföretag
 2017-04-30 2016-04-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 50 000 50 000
-Inköp andelar i intresseföretag (Djurgårdens Merchandise HB) 500 000
-Resultatandel intresseföretag -861

Redovisat värde vid årets slut 549 139 50 000

Specifikation av aktier i dotterbolag
Kapital Rösträtts- Eget Redovisat 

andelar ande kapital värde
559008-8208, Djurgårdsbutiken AB 100% 100% 50 000 50 000

Not 15  Fordringar hos moderförening
 2017-04-30 2016-04-30

Långfristig fordran 8 000 000 8 000 000
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Not 16  Skatter och uppskjuten skattefordran
2016/2017 2015/2016

Årets skattekostnad
Aktuell skatt -270 865 -321 150
Uppskjuten skatt 460 630 30 820

Summa 189 765 -290 330

Aktuell skatteskuld
Aktuell skatt -592 015 -336 800
Löneskatt -2 524 862 -2 312 728
Avkastningsskatt -50 580 -50 580
Betald skatt 1 640 997 1 305 365

Skatteskuld/fordran -1 526 460 -1 394 743

Uppskjuten skattefordran
avseende
Förlustavdrag
Temporära skillnader pensionsutfästelser* 8 049 488 7 558 109
Temporära skillnader övriga poster 879 317 909 920

Summa 8 928 805 8 468 029
* 50% av Nominellt belopp uppgår till 36 588 580 34 355 041

Uppskjuten skatt
avseende
Temporära skillnader pensionsutfästelser** 490 652 319 271
Temporära skillnader övriga poster -30 022 -288 451

Summa 460 630 30 820
** Nominell förändring 4 439 385 2 902 464

Not 17  Kapitalförsäkringar
 2017-04-30 2016-04-30
Ingående redovisat värde 68 710 082 65 807 618
Årets premiebetalningar 3 223 304 6 358 626
Värdeförändring 2 723 647 -183 275
Årets utbetalningar -1 479 873 -3 272 887

Utgående redovisat värde 73 177 160 68 710 082

Not 18  Transaktioner med närstående
 Moderföreningen har debiterats 60 tkr för administrativa tjänster.

Not 19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2017-04-30 2016-04-30
Förutbetalda hyror 224 109 224 022
Mediaersättningar SHL 1 936 020 1 597 000
Övriga poster 1 253 791 720 661

3 413 920 2 541 683

Not 20  Likvida medel
 Av bolagets likvida medel avser 1 177 tkr (771) till bolaget utbetalda kapitalförsäkringar för spelares
 pensioner vilket belopp i bolagets likviditetsplanering reserveras för omgående utbetalning till spelarna
 samt för kommande löneskatt.
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Not 21  Aktiekapital
 Bolagets aktiekapital består av 2 193 A-aktier samt 100 B-aktier. Därutöver har ytterligare 6 B-aktier
 tecknats och betalats men ej registerats på bokslutsdagen.

Not 22  Avsättningar
 2017-04-30 2016-04-30
Pensionsåtagande 58 890 359 55 317 698
Uppskjuten löneskatt avseende pensionsåtagande 24,26% 14 286 801 13 420 077

73 177 160 68 737 775

Reservering avseende avtal Mälarhöjdens ishall, se not 3. 1 867 000 2 567 000

Not 23  Konvertibla förlagslån
 2017-04-30 2016-04-30
Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen
Konvertibla förlagslån 2012 0 2 250 000

Utgående redovisat värde 0 2 250 000

Förfaller tidigare än ett år efter balansdagen
Konvertibla förlagslån 2012 2 250 000 0
Koventibla förlagslån 2011 0 500 000

Utgående redovisat värde kortfristig del av förlagslån 2 250 000 500 000

 Konvertibla förlagslån 2012
 Lånet löper med en årlig ränta om 4% och förfaller till betalning den 30 juni 2017. Konverteringskursen
 är 57 737 kr per aktie vid konvertering 2017-06-30. Av beloppet kommer 2 000 000 kr att konverteras
 den 30 juni 2017 och resterande belopp 250 000 kr kvarstår som konvertibelt lån.

Not 24  Övriga skulder
 2017-04-30 2016-04-30

Moms 651 435 464 433
Personalens källskatt 1 101 971 1 808 144
Arbetsgivaravgifter 943 240 1 255 952
Övriga poster 66 987 82 705

Utgående redovisat värde 2 763 633 3 611 234

Not 25  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2017-04-30 2016-04-30
Upplupna semesterlöner 1 945 365 1 633 831
Säsongskort 5 357 422 4 401 849
Övriga poster 4 031 610 4 375 316

Utgående redovisat värde 11 334 397 10 410 996

Not 26  Ställda säkerheter

 2017-04-30 2016-04-30
För egna skulder och avsättningar

Pantsatta kapitalförsäkringar för pensionsutfästelse 73 177 160 68 737 775
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