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Jag har snart upplevt ett år som ordförande i HIF. Kan-
ske inte riktigt på det sätt som jag förväntade mig, 
men trots detta har det varit lärorikt och på många sätt 
inspirerande. Arbetet i styrelsen har under året varit 
fokuserat på ekonomi, vilket också lär dominera i fort-
sättningen. Intresset för klubben är stort och många 
hjärtan klappar extra hårt när HIF kommer på tal  
– vilket händer ofta. 

GOTT SAMARBETE MED VÅR KLUBBDIREKTÖR
David Brodetsky började sin anställning som klubb-
direktör några veckor innan jag valdes in som ordfö-
rande. Vi har haft ett utomordentligt gott samarbete, 
David har skapat ordning och reda – framför allt i eko-
nomin. Det innebär inte att vi har tagit oss ur alla eko-
nomiska problem, men vi har kontroll och mycket 
bättre styrning såväl på intäkter som kostnader. Ris-
kerna är identifierade och prioriteringarna tydliga. 

Detsamma gäller inom fotbollen där Henrik Larsson 
med sitt team har skapat en stabil plattform för den 
fortsatta utvecklingen. De genomförda förändringarna 
i laget följer en klar strategi och vi står väl rustade att 
möta utmaningarna under 2016. Även för ungdomsfot-
bollen och talangutvecklingen är strukturen tydlig. Det 
ska också tilläggas att det är ytterst glädjande att en 
fenomenal kulturbärare som Christoffer Andersson nu 
är tillbaka i organisationen.

ETT ÅR MED  
HELSINGBORGS IF
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LÅT OSS TITTA FRAMÅT
Ombyggnationen av Olympia är en oerhört viktig 
byggsten för det framtida HIF. 2017 kommer vi att ha 
Sveriges modernaste arena med alla tänkbara facilite-
ter för att skapa en upplevelse som är betydligt mer än 
90 minuter fotboll. Arenan ska stå helt klar 2017, och 
året 2016 blir därför en bro till det kompletta Olympia. 
Men redan 2016 har vi en ny restaurang och en sport-
bar som kan ta emot hundratals gäster. Utmaningen är 
att vi tappar publikkapacitet – ner till 11 500 – och först 
2017 är vi tillbaks på de 16 000 som vi sedan ska ha. 
Det innebär att vi i år måste jobba extra hårt för att 
fylla den kapacitet vi har. Vi måste arbeta tillsammans 
för att göra vistelsen på Olympia så trevlig, trygg och 
tilltalande som möjligt så att alla våra gäster kommer 
tillbaka till nästa match. Förutom våra supportrar är 
också sponsorerna väldigt viktiga för klubbens eko-
nomi. Att de känner sig nöjda med de värden vi skapar 
för dem är helt avgörande. 

ATT LÄGGA GRUNDEN FÖR 
LÅNGSIKTIG FRAMGÅNG
Vi ska självklart göra allt för att spela riktigt bra fotboll. 
Hammarby IF är ett exempel på att hjärta, stolthet och 
lojalitet också kan räcka långt när det gäller att locka 
den stora publiken. Naturligtvis är målsättningen att 
Helsingborgs IF ska vara ett topplag i allsvenskan, 
men det måste byggas på en stabil grund som gör att 

vi håller positionen över tid. Bra träningsanläggning, 
duktiga ledare hela vägen från knattarna upp till 
 A-laget, systematisk och strukturerad talangutveck-
ling med stabila värderingar, ett välutvecklat samar-
bete med breddklubbarna byggt på ömsesidig förstå-
else och respekt och så vidare. När vi skapar bättre 
ekonomiska förutsättningar kan vi också investera i 
byggstenar som gör oss långsiktigt hållbara.

Vi i HIF ska bli mycket tydligare i arbetet med vårt 
samhällsansvar. Med fotbollen som katalysator och 
med vårt starka varumärke är det viktigt för oss att 
bidra till ett bättre samhälle. Vi driver redan en mängd 
aktiviteter inom området, men det finns stor potential i 
att hitta fler samarbeten och ta ytterligare kliv. 

Det är viktigt för alla att komma ihåg att det är med-
lemmarna som äger föreningen. Genom att vara öpp-
na och kontinuerligt berätta om vad som pågår och 
vad som planeras skapas delaktighet och dialog. Då 
byggs lojalitet och hjärta som innebär att vi tillsam-
mans kan lyfta klubben mot nya höjder. 

Vi ses på Olympia!

FRÅN STYRELSEN

Säsongen 2015 har till stor del präglats av mycket skrive-
rier om föreningens ekonomi och en stor omsättning på 
spelare. Anton Wede, Lalawele Atakora, Frederik Hel-
strup och Matt Pyzdrowski anslöt innan Allsvenskan 
startade. Till sommaren återvände så också den gamla 
HIF-spelaren Rade Prica, men han lämnade igen efter 
säsongen. Även David Accam, Andreas Linde, Emil 
Krafth och Victor Pálsson lämnade före och under sä-
song medan Robin Simovic, Arnor Smarason, Jere 
Uronen, Emmanuel Boateng, Mohamed Ramadan och 
Fredrik Widlund lämnade efter säsongen. Dessa föränd-
ringar var nödvändiga då de bidrar till att skapa balans i 
föreningens ekonomi. 

MED FOKUS PÅ LÅNGSIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR
Det är viktigt att vi som förening lär oss av våra tidigare 
misstag. Nästa gång som vi fyller kistorna är det viktigt 
att det investeras i långsiktiga förbättringar istället för 
kortsiktiga lösningar. Det innebär att det inte bara är spe-
lartruppen som ska förstärkas för att stärka spelartrup-
pen utan även investera för att tillgodose klubbens behov 
av träningsfaciliteter.

REDO ATT TA NÄSTA STEG 
Resultatmässigt nådde A-laget kvartsfinal i Svenska Cu-
pen och slutade på åttondeplats i Allsvenskan. Det är 
OK, men inte mer. Vi är Helsingborgs IF. Vi är inte nöjda 
med en åttondeplats. Samtidigt måste vi förstå att det är 
en resa som vi påbörjat under 2015. En resa som kom-
mer kräva massor hårt arbete av oss alla. Laget utveck-
lades spelmässigt under säsongen även om det para-
doxalt nog inte alltid syntes på resultatet. Under hösten 
förlorade vi fem raka matcher men presterade samtidigt 
vår bästa fotboll för säsongen under samma period.

En anledning till de blandade resultaten var att vi 
svängde för mycket i våra prestationer under matcherna. 
Starka perioder blandades med svaga. En till viss del na-
turlig process för ett lag med ett nytt ledarteam och en ny 
spelidé. Framöver ska de svaga perioderna bli färre sam-
tidigt som de starka perioderna ska bli ännu starkare. 
Med föregående säsongs samlade erfarenhet i bagaget 
står vi nu redo för att ta det steget.

A-LAGET 2015
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Efter ett mycket turbulent 2014 låg vårt fokus på att ska-
pa mer stabilitet under 2015. Henrik Larssons återkomst 
till klubben gav alla ett moraliskt lyft och skapade en op-
timism i uppbyggnadsfasen på planen. Utanför planen 
satte vi stort fokus på publik och upplevelse, sponsorer, 
HIF:s samhällsansvar – och naturligtvis vår ekonomi. 
 
TÅLAMOD
Något som ofta hörs kring HIF idag, både på och utanför 
fotbollsplanen, är just ordet tålamod. Det är väldigt vik-
tigt för vår förening. Det kommer att ta tid att bygga upp 
HIF igen, det kommer inte att göras på en dag. 

PÅ PLANEN
Det blev en åttondeplats i Allsvenskan 2015. Visst hade 
vi alla velat sluta högre upp i tabellen. Med en ung trupp, 
många nya spelare och alla skador i åtanke kan vi alla 
vara stolta över vad Henrik och laget lyckades åstad-
komma. För de yngre spelarna förde säsongen med sig 
ytterligare ett års erfarenhet. Tillsammans med de nytill-
komna spelarna kan vi nu blicka framåt med optimism 
för att ta ännu ett steg i rätt riktning under 2016. 

UNGDOMSSIDAN
På ungdomssidan fortsätter arbetet med att ha en tydlig 
verksamhet med ett helhetstänk samt med utbildningen 
i fokus. Trots stora nedskärningar är målsättningen kon-
tinuerligt att utbilda och fostra spelare till vårt A-lag. Och 
precis som överallt i föreningen är tålamod ett viktigt ord 
även inom talangutveckling. 
 
UTANFÖR PLANEN 

PUBLIK OCH UPPLEVELSE
Ett snitt på strax över 8 000 besökare under 2015 var en 

EN STABIL GRUND  
LÄGGS FÖR FRAMTIDEN

besvikelse. Vi inledde året med väldigt låga siffror men 
såg förbättring under årets gång. Vi måste ta publiken till 
en ny nivå när nya Olympia står klar om tolv månader. 
Detta jobbar vi på, bl a genom att göra upplevelsen på 
Olympia till betydligt mer än 90 minuter fotboll. Redan 
under 2016 får du se en glimt av två nya restauranger, nya 
kiosker och en ny klubbshop m.m. Under 2017 borde vi 
ha allt på plats för att skapa en fantastisk upplevelse på 
en fantastisk arena.
 
SPONSORER
Tillsammans med Lagardère (tidigare Sport 5) har vi 
lockat flera nya sponsorer under 2015. Detta inklude-
rar nya guldsponsorerna Carlsberg, Input, GML och 
IXX. Lagardères erfarenhet av sponsorarbete inom 
sport har varit en viktig del av vårt utvecklade samar-
bete kring sponsorpaketen för 2016. Jag är övertygad 
om att dessa skapar signifikativt värde för våra spon-
sorer, och även kommer sätta oss i en bättre position 
för att attrahera nya. 

HIF:S SAMHÄLLSANSVAR
HIF har varit involverade i många samhällsprojekt och 
har drivit ett skolinitiativ under tio år. Under 2015 introdu-
cerade vi två nya initiativ: Fotboll hela livet, där vi arbetar 
med fotbollsintresserade på våra äldreboenden i Hel-
singborg, samt HIF för alla, där vi ger alla barn och ung-
domar möjligheten att komma till Olympia. Vi har dess-
utom hållit i flera workshops under 2015, både internt 
och externt, som berört vårt samhällsengagemang och 
hur vi på bästa möjliga sätt ska driva detta framåt. 
 
EKONOMI
Att HIF:s ekonomi inte har sett bra ut under 2015 är ingen 
överraskning. Trots att resultatet visar en förbättring inn-
an intäkter från spelarförsäljningar jämfört med 2014, är 
förlusten fortfarande alldeles för stor. Vårt nettokapital är 
positivt men lågt. Lösningar behövs fortfarande för att 
lösa ekonomin för 2016 och för detta vill jag tacka alla 
som bidragit genom initiativet Mjölkkossan. För att blicka 
vidare mot 2017, ger ombyggnaden av Olympia många 

nya möjligheter att öka våra intäkter. Där kommer också 
finnas högre kostnader, framför allt hyreskostnader. Det 
är nödvändigt att vi tar chansen som den nya arenan ger 
oss för att skapa en mer långsiktig och hållbar ekonomi 
med en balanserad budget som inte bygger på spekula-
tioner om eventuella spelarförsäljningar. 

PÅ VÄG DIT VI SKA VARA
Som du kan se har vi kommit en bra bit på vägen. Inte 
helt, men inom många områden. Tålamod och hårt ar-
bete krävs för att bygga framtidens Helsingborgs IF. Men 
då kommer vi också nå dit vi vill och ska vara. 

Nu lämnar jag Helsingborgs IF efter endast ett år 
som klubbdirektör. Mina bästa minnen från 2015 är en 
mix av alla de möten jag haft med supportrar, Kärnan 
och Vännerna, partners och alla som arbetar på HIF, 
både på fotbollssidan och på kansliet. 

Naturligtvis minns jag också fotbollshöjdpunkter. 
En sådan höjdpunkt var min första allsvenska match 
mot Kalmar där vår ”unga” målvakt Daniel Andersson 
gjorde ett fantastiskt framträdande. Andra höjdpunk-
ter var två fantastiska prestationer mot svenska mäs-
tarna IFK Norrköping. Även den fantastiska bortase-
gern med 4-1 mot Hammarby är minnesvärd. Självklart 
finns det betydligt fler fina minnen än dessa som jag 
för alltid kommer bära med mig. 
 
Tack för ert stöd under min tid på HIF. Att arbeta för Hel-
singborgs IF har verkligen varit ett privilegium. 

Kom igen HIF! 

David Brodetsky
Klubbdirektör

8     HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015  HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015     9

FRAMTID



det vi har att jämföra med. Matcherna är tuffare, mer 
står på spel och vi spelar mot seniorer varje vecka. På 
sikt är vi övertygade om det ger bättre resultat.

EN KORT SAMMANFATTNING 
AV TÄVLINGSSÄSONGEN:

HIF-AKADEMI (DIVISION 2)
Vårsäsongen var väldigt tuff av flera anledningar. Vi 
började bra, men när maj kom hopade sig problemen. 
A-laget hade skador och vi hade skador. Det gjorde 
att våra friska spelare ibland spelade tre matcher per 
vecka med spel i både division 2 och i U21. Det gjor-
de att killarna var uttömda såväl mentalt som fysiskt. 
Resultatet blev försämrade prestationer och fotbolls-
resultat. Bottenläget i tabellen efter vårsäsongen var 
självklart lite pressande. Men samtidigt var det väl-
digt nyttigt för våra unga spelare att gå in i varje 
match under hösten med kniven på strupen.

Truppen tillfrisknade under sommaren och samti-
digt fick vi in några nya spelare. Efter det blev både 
spelet och prestationerna bättre, vilket också gav bra 
matchresultat. Vi klättrade i tabellen och slutade till 
sist på åttonde plats. Totalt sett var det den jobbigaste 
seniorsäsongen hittills – men kanske också den mest 
lärorika. Att som juniorspelare spela varje match under 
pressande förhållanden är enormt lärorikt och vi hop-
pas att det gjort att spelarna tagit ett par kliv till i ut-
vecklingen.

Fördelarna med att spela seniorfotboll är många. 
Samtidigt är det en tuff belastning på våra unga spe-
lare. Eftersom de alltid ska vara tillgängliga för A-trä-
ning och även U21-matcher blir det mycket spel och 
träning i olika miljöer. Framförallt är det utvecklande, 
men kan nog upplevas som ryckigt i perioder. Det gör 
också att under pågående U21-säsong blir träningen i 
vissa fall lidande, både individuellt och som lag.

Vi ska också passa på att tacka A-lagets tränar-
team för deras förståelse och för en bra dialog gällan-
de U21-matcherna. Det har varit värdefullt för oss un-
der året.

UNGDOMSFOTBOLL

2015 var ett tufft år för HIF:s ungdomsverksamhet. 
Det ekonomiska läget innebar väsentligt minskade 
resurser med stora förändringar som följd. Naturligt-
vis sätter det sin prägel på verksamheten med ett 
minskat antal arvoderade tränare och färre turne-
ringar som följd. Men också större arbetsbelastning 
för de som arbetar kvar i verksamheten. 

STARKT ENGAGEMANG OCH KLUBBKÄNSLA
I den grupp av människor som idag jobbar på HIF:s 
ungdomssida finns ett stort engagemang. Varje med-
arbetare står för ett hårt jobb, stor kunskap och bra 
ledarskap. Det vi kanske saknar till viss del är spela-
rerfarenhet på högsta nivå. Men detta är något vi job-
bar hårt för att lösa. 2015 fick vi in Erik Edman och 
Sven Andersson, vilket var ett steg i rätt riktning (även 
om Erik valde att lämna i vintras). Och till säsongen 
2016 har vi nu fått in Christoffer Andersson och Lars 
Dalsborg.

Fler och fler ”gamla” HIF:are som känner klubben 
och har spelat på högsta nivå ökar både kvaliteten och 
klubbkänslan. När detta mixas med stort engagemang 
och hårt jobb är vi övertygade om att vi blir ännu bätt-
re. Det är viktigt att komma ihåg att talangutveckling är 
något långsiktigt. Det tar cirka 5–6 år innan man kom-
mer dit man vill om man gör rätt saker. Och det behövs 
resurser.

EN AV LANDETS BÄSTA 
UNGDOMSVERKSAMHETER
I dagsläget ligger vi på cirka tionde plats av de all-
svenska lagen sett till omsättning för ungdomsverk-
samheten. Trots detta ligger HIF på en meriterande 
tredjeplats på Svensk elitfotbolls ranking för svensk 
ungdomsfotboll. Det är naturligtvis bra, men vi är inte 
nöjda. Hårt arbete sker för att vi ska bli ännu bättre 
och därmed få fram fler spelare till A-laget.

Vi har valt att fortsätta vår seniorsatsning med vårt 
U19-lag. Det finns säkert de som tycker att division 2 
inte är tillräckligt bra för att fostra allsvenska spelare. 
Men det är definitivt bättre än en U19-serie, och det är 

UNGDOMSVERKSAMHETEN 2015

U17
Med vårt U17-lag, som är en bra trupp med många 
bra spelare, hade vi under 2015 stora förväntningar. 
Vårsäsongen blev en blandning av bra spel och onö-
diga poängtapp. Stora spelövertag och även mål-
mässiga övertag resulterade alltför ofta i snöpliga för-
luster eller oavgjorda matcher. Resultatet var att vi 
efter vårsäsongen låg långt ner i den pojkallsvenska 
tabellen. Klart bättre var höstsäsongen, vilket innebar 
att vi också klättrade i tabellen. När pojkallsvenskan 
var över befann vi oss på nionde plats. Ett godkänt 
resultat, men vi kan bättre.

I Gothia Cups elitturnering för 17-åringar gjorde vi 
en bra början av turneringen, men förlorade en avgö-
rande slutspelsmatch mot ett engelskt lag på straffar 
och slutade till sist på en elfteplats. Vidare kan vi kon-
statera att U17 alltid har en inkörningsperiod när man 
mixar två olika åldersgrupper. Det innebär att vi framö-
ver får jobba ännu hårdare med att få ihop gruppen i 
ett tidigare skede.

POJKELIT 12–15 ÅR
För våra pojkelitlag har det varit en bra säsong. Bra 
motstånd i serierna där de spelat mot ett år äldre 
och en mängd matcher mot bra danskt motstånd i 
både träningsmatcher och turneringar. Bra place-
ringar i både turneringar och serier gör att vi är 
mycket nöjda med utvecklingen i dessa åldersgrup-
per. Våra 15-åringar kom trea i inofficiella SM i Öre-
bro samt spelade till sig en meriterande sjätte plats i 
en internationell turnering i Bad Kissingen. 14-åring-
arna vann en internationell turnering i Esbjerg samt 
vann DM överlägset efter att ha slagit Kristianstad i 
finalen med 6-2. 

INDIVIDUELLA FRAMGÅNGAR
Under 2015 har vi haft totalt sett 10 av våra spelare på 
landskamper eller landslagsläger i åldern 15–19 år.

SKOLSAMVERKAN 
För tio år sedan startade vi samarbete med skolor i Hel-
singborg för att utveckla fler fotbollsspelare (både killar 
och tjejer som inte spelar i HIF), sprida kunskap till små-
klubbarna samt stärka vårt varumärke. Under 2015 fort-
satte vi att ta fotbollsmässigt ansvar för den lokala fot-
bollsutvecklingen genom skolfotbollen i Helsingborg. 
Utökade projekt på både Rydebäcksskolan och Peter-
svenskolan gör att vi numera tränar cirka 130 spelare – 
både pojkar och flickor – på skoltid från andra klubbar i 
Helsingborg. Utbildningsträffar och samarbete över 
gränserna jobbar vi också vidare med. Detta gör vi till-
sammans med i stort sett alla Helsingborgsklubbar. 
Dock i något minskad omfattning på grund av nedskär-
ningar. Vi har fortsatt våra utbildningsprojekt tillsam-
mans med IF Lödde och Fortuna FF, där vi utbildar de-
ras ledare och spelare under ett femtontal fotbollspass 
över året med olika teman.

2016 – VI ÄR PÅ VÄG
Den ekonomiska situationen i Helsingborgs IF påver-
kar även ungdomssidan. Vi är färre tränare, får jobba 
mer samt får prioritera bort en dal saker. Men samti-
digt enar det oss, stärker klubbkänslan och tvingar oss 
att hitta andra och nya lösningar. Därför väljer vi att se 
positivt på situationen utifrån att bli ännu mer effektiva, 
tydligare och målinriktade. Under 2016 kommer vi fort-
sätta vårt arbete med att utveckla verksamheten uti-
från stort ett engagemang, tydliga roller och tuffa krav 
på såväl spelare som ledare.
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Helsingborgs IF är en fotbollsförening som vill ta an-
svar på många olika plan, vi vill vara en aktiv part i 
Helsingborgsregionen samt bidra till ett bättre sam-
hälle. Det gör vi genom kraften i vårt varumärke och 
våra förebilder. 

Sedan 2006 lägger Helsingborgs IF därför stora re-
surser på att nå människor, framförallt barn och unga, 
även utanför Olympias gröna gräs och rödblå läktare. 

SKOLENGAGEMANG
Under de senaste 9 åren har 14 000 tolvåringar träffat 
vår eldsjäl Fia Nilsson-Sandell som driver HIF:s skol-
satsning Dagens Ungdom – Vår Framtid. Trettiofyra 
klasser med totalt 1000 tolvåringar i Helsingborgs Stad 
fick under hösten 2015 möta Helsingborgs IF.

Under det första mötet, som sker i klassrummet, 
pratar HIF:s Fia Nilsson-Sandell och ungdomarna om 
ämnen som matvanor, droger, fair play och fusk. Detta 
görs för att främja hälsosamma livsval, inspirera ung-
domarna att bli goda lagspelare och motverka rasism 
och utanförskap. Andra mötet sker på Olympia för en 
uppföljande aktivitet. Frågorna från den första träffen 
tas upp igen, och aktiviteten kryddas med ett spän-
nande besök där eleverna får lära känna klubben och 
arenan. När alla skolorna har genomfört aktiviteten 
sammanstrålar de på Olympia ytterligare en gång för 
att se en match tillsammans. 

Sedan 2014 har HIF även ett tre år äldre syskon som 
vi kallar för Ung Aktiv 9 och som drivs av vår inspire-
rande Alexander Ström. Under 2015 har åtta skolor 
och 500 ungdomar deltagit i satsningen. Upplägget 
med tre på varandra följande aktiviteter har visat sig så 
lyckosamt att även Ung Aktiv 9 följer detta. Genom 
Ung Aktiv 9 vill Helsingborgs IF ge ungdomarna verk-
tygen för att göra aktiva val, så att de väljer rätt för 
både sig själva och samhället. Först genom en föreläs-
ning, sedan en interaktiv föreställning på Helsingborgs 
Stadsteater, och avslutningsvis på en allsvensk match 
på Olympia. Precis som med sjätteklassarna vill vi att 
niondeklassarna ska ges flera tillfällen att tänka efter 
kring vilka val de gör i livet, som påverkar dem själva 
och deras omgivning. På så vis tror vi att vi når ut på 
bästa vis till ungdomarna.

FOTBOLL HELA LIVET
Under 2015 startades Fotboll hela livet. Syftet med 
satsningen är att ge HIF- och fotbollsintresserade på 
våra vårdboenden i Helsingborg möjligheten att fortsät-
ta följa HIF genom besök av spelare samt utökad servi-
ce vid våra matcher. Samarbetet har fått ett varmt mot-
tagande och planerar fortsätta i framtiden.

HIF FÖR ALLA
Idén startades 2015 av supportrar som ville ge barn och 
ungdomar i Helsingborgsregionen möjlighet att på plats 
på Olympia se och stötta Helsingborgs IF. I samarbete 
med flera olika aktörer i Helsingborgsregionen förmed-
lar HIF biljetter till barn och ungdomar som av olika an-
ledningar behöver en upplevelse och uppmuntran. 
Satsningen består av frivilliga ekonomiska bidrag som 
HIF omvandlar till biljetter.

LOKALA ENGAGEMANG
Dessutom samarbetar vi med flera lokala projekt, ut-
vecklar vårt klubbnätverk och samarbetar med lokala 
instanser såsom Helsingborgs Stad och arbetsförmed-
lingen. 

Sist, men inte minst, arbetar vi aktivt och målmed-
vetet för en positiv supporterkultur. 

SAMHÄLLSENGAGEMANG

HIF:S SAMHÄLLSANSVAR FÖR  
ETT BÄTTRE HELSINGBORG
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ÅRETS HIF:ARE

ALLA SOM HAR FÅTT PRISET

1982 - Birger Johansson
1983 - Dan Hedin
1984 - Pär-Olof Ohlsson
1985 - Mikael Martinsson
1986 - Sven-Åke Landgren
1987 - Pieter Esberg
1988 - Lino Boriero
1989 - Jan Möller
1990 - Björn Lilius
1991 - Jonas Dahlgren
1992 - Henrik Larsson
1993 - Sven Andersson
1994 - Ola Nilsson
1995 - Andreas Jakobsson
1996 - Roland Nilsson
1997 - Mattias Jonson
1998 - Peter Wibrån
1999 - Sven Andersson
2000 - Ulrik Jansson
2001 - Christoffer Andersson
2002 - Alvaro Santos
2003 - Jesper Jansson
2004 - Mattias Lindström
2005 - Atiba Hutchinson
2006 - Erik Wahlstedt
2007 - Henrik Larsson
2008 - Christoffer Andersson
2009 - Henrik Larsson
2010 - Marcus Lantz
2011 - Pär Hansson
2012 - Ardian Gashi
2013 - Mattias Lindström
2014 - David Accam
2015 - Andreas Landgren

Priset Årets HIF:are instiftades av Rydbergs Ur 1982 och 
delas ut tillsammans med HIF. Juryn består av HIF:s 
klubbdirektör, Rydbergs Ur och supportrarnas röst.

ANDREAS LANDGREN 
– ÅRETS HIF:ARE.
Det prestigefyllda priset Årets HIF:are 2015 går till 
Andreas Landgren. Priset delas ut av Rydbergs Ur 
och HIF för 34:e gången.

Förra året fick Andreas Landgren hela säsongen 
förstörd på grund av korsbandsskada. Målmedvetet 
tog han sig dock tillbaka, trots bakslag under årets för-
säsong. 

När sedan Allsvenskan sparkades igång fick Andre-
as agera inhoppare på hans naturliga position som 
central mittfältare. Men när lagkamraten Emil Krafth 
skadade sig och sedermera såldes, hoppade han in 
som vikarierande högerback. Sedan i somras har 
han sedermera varit bofast i startelvan. 

Med ett uppoffrande spel har Andreas Landgren 
räddat flera baklängesmål under säsongen och visat 
upp ett imponerande försvarsspel trots den något 
ovana positionen. 

Den HIF-födde 26-åringen har under årets säsong 
gjort en fantastisk comeback efter fjolårets tunga 
skada. Sammanlagt har det 2015 blivit 26 allsvenska 
matcher av 30 möjliga. 

14     HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015  



MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Helsingborgs IF är glada att så många personer vill 
vara en del av föreningen genom att bli medlemmar, 
skaffa säsongskort eller biljetter för att gå på match, 
registrera sitt spelkort på Helsingborgs IF och använ-
da våra souvenirer.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika vis stöt-
tade HIF under 2015!
- 122 071 matchbesökare
- 4 222 säsongskortsinnehavare
- 3277 HIF-medlemmar
- 77 Rio-klubbsmedlemmar
-  8 894 supportrar valde Helsingborgs IF som sin  

förening när de spelade hos Svenska Spel, vilket gav 
föreningen 930 277 SEK

SATSNINGAR 2015
HIF-hallen samlade faciliteter för matchbesökare på 
Olympias östra och södra läktare. Medlemmarna hade 
sin egen servering där de välkomnades av medlems-
värden Johan. Dessutom fanns kiosker, bar och sou-
venirförsäljning. De yngre besökarna kunde aktivera 
sig med speedshooting, spontanfotboll, FIFA med 
mera. På västra läktaren erbjöds bar med medlems-
förmåner vid Rio-Kallestatyn.

Familjedagar tillsammans med Luftkuddeland  
arrangerades vid två matcher. Tillsammans med sup-
portrarna arrangerades Röd lördag på matchen HIF-
Åtvidaberg 6 juni. På sommarmatchen mot Kalmar  
31 juli samlades 10174 matchbesökare på Olympia  
– bland dem många glada deltagare från Eskilscupen. 
Årets sista match blev både ett avslut på säsongen, 
och ett avslut för Mattias Lindström och Pär Hansson 
som hyllades med en känslofylld avtackning.

PUBLIK
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ARENAPROJEKTET

Den 28 oktober 2014 klubbades det igenom att Olym-
pia skulle rustas upp för 408 miljoner kronor. Ett väl-
kommet beslut för HIF, men även för Helsingborg. Nu 
kan staden erbjuda arrangemang av hög klass utöver 
HIF:s hemmamatcher.

Första spadtaget togs på södra sidan där nedmon-
teringen av klassiska södra stå påbörjades direkt efter 
säsongsavslutningen. Trots att framtiden är ljus var 
det blandat med vemod att se södra försvinna, bit för 
bit. Södra läktare har genom åren samlat på sig många 
fina minnen. Det är därför glädjande att kommunen 
valt att återanvända läktare på Olympias plan 10. 

ETT NYTT SÖDRA STÅ TOG FORM
Några månader senare, i februari, påbörjades resning-
en av den nya läktaren och redan efter några dagar 
gick det att föreställa sig vilken fullträff den nya södra 
läktaren skulle bli. Den nya läktaren invigdes med pu-
blik den 9 maj några månader senare. Det var mot Ge-
fle IF och supportrarna visade direkt sin kärlek för sitt 
nya hem. 

Läktaren var en arbetsplats under hela 2015. En-
dast själva läktaren ut mot planen var brukbar, vilket 
gjorde att supportrarna kunde följa utvecklingen på 
nära håll. Vid varje nya match hade det hänt något 
nytt. Kombo-stolarna monterades, Sveriges största 
storbildsskärm monterades och samtidigt växte inn-
andömet fram i form av kök, sportbar och souvenirbu-
tik. Läktaren är och kommer att vara en fullständig 
knockout inom svensk fotboll!

FÖRVANDLING AV ÖSTRA LÄKTAREN
Samtidigt som södra växte skedde en större upprustning 
av Östra läktaren. På markplan har det byggts fantastiska 
faciliteter för fotbollsverksamheten, såväl för A- som för 
U-sidan. Moderna omklädnings- och samlingsrum, en 
förträfflig studio för HIF-TV och ett hypermodernt gym på 
nästan 300 m2 har kommit på plats.

Ovanför markplan har ett trevåningshus ”hängts” 
på baksidan av läktaren. På andra våningen är det 
främst toaletter och kiosker för publiken som fyller upp 
våningen. Allt i direkt anslutning till fördelningsdäcket. 

UPPDATERING FRÅN OMBYGGNATIONEN
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Totalt sett förbättras Olympia från ca 80 toaletter till 
300. Ytterligare en våning upp har HIF:s kansli flyttat in 
i fantastiska lokaler medan den översta våningen på 
ca 600 m2 rymmer en stor restaurangyta samt två ba-
rer med en enastående vy ut över Olympia. Redan vå-
ren 2016 kommer såväl hela södra som östra läktaren 
tas i bruk vid HIF:s hemmamatcher.

Som hyresgäst har vi i många frågor fått ge vår syn 
på arenan och vi är tacksamma över att kommunen 
varit så tillmötesgående i de flesta frågorna. Det vi inte 
är helt nöjda med är insläppen eller rättare sagt åter-
användningen av trapporna på östra. Vi hoppas att vi 
kan få en förändring som gör östra fullständig. 
 
PÅ VÄG MOT EN NY ERA
Den 5 oktober påbörjades etapp 2 i bygget. Norra läk-
taren monterades ned och även här har kommunen 
återanvänt läktaren på olika platser inom staden. En 
månad senare påbörjades rivningen av Västra läktaren 
som hann bli 23 år. Kommunen tog beslutet att riva 
läktaren och bygga en helt ny som bättre passar in i 
helheten. Säkerligen ett klokt val även om den gamla 
läktaren hade satt sin Olympiaprägel i hela landet. 
Fotbollen har utvecklats enormt under de här 23 åren 
och det ställs helt andra krav på en ”huvudläktare” 
idag. Under hela december och en bit in på 2016 sågs 
del för del rivas av västra.

I skrivande stund är det bara några få betongbitar 
som återstår att riva. Och när allt gammalt är borta kan 
vi blicka framåt mot en fantastisk arena – på samma 
plats där Olympia byggdes för första gången 1898.



LANDSLAGSUPPDRAG

A-LANDSLAGS-
UPPDRAG

Sverige
• Johan Mårtensson
• Emil Krafth 

Finland
• Jere Uronen

Island
• Victor Pálsson

Togo
• Lalawele Atakora

UNGDOMS-
LANDSLAG

U21-Sverige 
• Carl Johansson

P19-Sverige
• Elias Andersson

P18-Sverige
• Jordan Larsson
• Felix Bindelöv
• Yonathan Getachew

P17-Sverige 
• Kalle Joelsson 
• Lowe Ohlander
• Max Svensson

P16-Sverige 
• Henrik Bellman
• Max Anderberg
• Mouhamed Fahs

HIF PÅ 
HÖGSTA NIVÅ

UPPDRAG PÅ NATIONELL 
OCH DISTRIKTSNIVÅ FÖR 
UNGDOM
•  Claes Ohlsson
 Skånes FF styrelse,
 SEF styrelse, SkFF 
 Domarkommité

•  Mikael Zetterman
 SvFF Domarkommité
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MERITTECKEN

MERITTECKEN II
Lilla klubbmärket  
med guldkrans

• Anna-Katarina Bergsten
• Robin Stolt
• Magnus Sävås
• Johan Svensson
• Fredrik Widell
• Mikael Gath
• Anthony Power 

MERITTECKEN III
Manschettknappar

• Anders Svensson

MERITTECKEN IV
Guldur

• Willard Möller
• Lino Boriero

STÄNDIG LEDAMOT 
• Harald Roos
• Christoffer Andersson 

MERIT- OCH UTMÄRKELSE-
TECKEN 2015

INGVAR WENEHEDS FOND 
• Jonathan Larsson, U19

BERTIL HANSSONS MINNESFOND 
• Felix Bindelöv, U19

BILL PETTERSSONS FOND  
• Josef Getachew, U16

ARNE LINDERS HEDERSPRIS 
• Alex Timossi-Andersson, U14 

BETTY HOLMS MINNESFOND  
• Kalle Joelsson, spelare
• Johan Svensson, ledare

HOLGER PERSSONS FOND
• Sixten Jönsson, 12-års

MERITTECKEN I
Stora klubbmärket i silver

• Anna-Katarina Bergsten
• Fredrik Karlsson
• Tuan Nguyen
• Alexander Ström
• Jacob Gudiol
• David Butolén
• Mujtaba Sakhi
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FUNKTIONÄRER

HELSINGBORGS IF 2015

FOTBOLL SENIOR

MANAGER
• Henrik Larsson

TRÄNARE
• Tobias Tuvesson
• Daniel Andersson

SJUKGYMNAST
• Martin Berg
• Roem Muftee 

FYSTRÄNARE
• Christer Olsson

LÄKARE
• Harald Roos
• Anders Lindstrand

MATERIALFÖRVALTARE
• Lino Boriero

MATERIAL. TVÄTT
• Sophie Carlström

ADM CHEF FOTBOLL
• Hans Carell

FOTBOLLSKONSULENT
• Stefan Jansson

……………………………………

TIPSELIT VERKSAMHETEN

SPORTCHEF UNGDOM 
• Jonas Ohlander

TRÄNARE HIF AKADEMI 
• Erik Edman

ASSISTERANDE TRÄNARE/
MÅLVAKTSTRÄNARE
• Sven Andersson

LAGLEDARE 
• Derik Wahlgren

SJUKGYMNAST
• Johan Fahlen
………………………………….

TRÄNARE U17
• Alexander Tengryd

ASS. TRÄNARE
• Jacob Gudiol

MÅLVAKTSTRÄNARE 
• Christian Carlström

LAGLEDARE
• Patrik Weberg
……………………………….

KOORDINATOR UNGDOM
• Jens Karlsson

VETERANLAG
• Bert Olsson
• Roger Krantz
……………………………….

P15
• Jens Karlsson
• Max Lindén

MÅLVAKTSTRÄNARE P15/14
• Christian Ljung

P14
• Pär Holmberg
• James Hayter

P13
• Daniel Jönsson
• Robin Stolt
• David Butolen

P12
• Richard Persson
• Mats Manlinger
• Magnus Sävås

P11
• Staffan Larsson
• Robin Eriksson
• Ola Bergman
• Jonas Rosell

P10
• Johan Svensson
• Sebastian Carlius
• Goran Sabotkovski
• Martin Annborn

P9 
• Jonnie Åkesson
• Fredrik Widell
• Mikael Gath
• Jörgen Andersson
• Janne Tornblad
• Patrik Nordström

P8
• Hans Gribbling
• Fredrik Carlsson
• Anthony Power
• Jonas Roupé
• Magnus Erlandsson
• Niklas Wingren

P7
• Jonas Rosell
• Mujtaba Sakhi
• Joachim Olsson
• Niclas Duvner

P6
• Christoffer Hagelkvist
• Björn Lindgren
• Nikola Grkovic
• Mikael Ziegler
• Tobias Sjöstrand
• Robert Dietrich

P5
• Fredrik Carlsson
• Louis Thomas
• Magnus Persson
……………………………….

ORGANISATION 
HELSINGBORGS IF 

KLUBBDIREKTÖR
• David Brodetsky 

TF KLUBBDIREKTÖR
• Joel Sandborg

EKONOMICHEF
• Robin Lundgren 
• Johan Hansson  
• Ola Styrlander 

REDOVISNING/HR
• Anna Johansson
• Åsa Fehre

EKONOMIASSISTENT
• Lars Nilsson 

KOMMUNIKATIONS ANSVARIG
•  Claes Pihlgren
•  Terese Bergsten

WEBREDAKTÖR
• Tuan Nguyen

SAMHÄLLSANSVAR/
RIO-KLUBB
• Fia Nilsson

MEDLEM/SHOP
• Anders Nilsson

BILJETTANSVARIG
• Stefan Nilsson

RECEPTION
• Anne-Christine Åberg

SLO
• Alexander Ström

EVENT/SÄLJSUPPORT
• Annette Bergendorf

……………………………

HIF SERVICE AB

FÖRSÄLJNINGSCHEF
• Thomas Eklöv 

ARENAKOORDINATOR
• Thomas Morell (projektarb)

SÄLJARE
• Henrik Leveau
• Robin Bergström

PRODUKT-/TJÄNSTANSVARIG
• Emma Jungmark

MATCH ARRANGEMANG  -
ANSVARIG
• Frederik Ericsson

ARENAANSVARIG
• Johan Grevåker

VAKTMÄSTARE
• Neil Cudmore
• Stig Svensson
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CLAES OHLSSON 
Ordförande tom 26/3

STEN-ÅKE TJÄRNLUND 
Ordförande sedan 26/3 2015

ANDERS DAHLVIG 
Styrelseledamot sedan 2010

ANDERS SVENSSON 
Styrelseledamot sedan 2014

MIKAEL ZETTERMAN
Styrelseledamot sedan 2014

NILS PETERSEN 
Styrelseledamot sedan 2009

ANNA-KATARINA BERGSTEN
Styrelseledamot sedan 2011

ANDREAS JAKOBSSON TOM 26/3 
Styrelseledamot sedan 2013 

ANNETTE COLIN LÖVGREN
Styrelseledamot from 26/3 2015

STYRELSEN. HEDERS- OCH STÄNDIGA LEDAMÖTER

HEDERSORDFÖRANDE

Ingvar Wenehed .................................................2000

HONNÖRSMEDLEMMAR (Nu levande)

Olle Larsson .......................................................1994
Ken Olofsson ......................................................1995
Adde Malmberg .................................................2011 

STÄNDIGA LEDAMÖTER (Nu levande)

Verne Bjärebo ....................................................1962
Lars-Erik Ahlberg ...............................................1977
Mats Johansson .................................................1983
Ulf Nielsen ..........................................................1986
Tom Johansson ..................................................1986
Karl Persson .......................................................1988
Lars Bengtsson ..................................................1991
Roland Bengtsson .............................................1992
Thomas Stenberg ..............................................1993
Ingvar Wenehed .................................................1998
Urban Stoltz .......................................................1998
Roy Lindqvist .....................................................2000
Per-Ola Ljung .....................................................2001
Ulf Lauritzson .....................................................2002
Staffan Eliasson .................................................2003
Bo Olsson...........................................................2003
Lars Olsson ........................................................2003
Sverker Eliasson ................................................2004
Claes Johansson ...............................................2005
Larry Larsson .....................................................2005
Ola Nilsson .........................................................2005
Tommy Norell .....................................................2006
Bert Olsson ........................................................2006
Kenneth Sjöberg ................................................2009
Erik Wahlstedt ....................................................2011
Berne Sten .........................................................2013
Kaj Stenberg ......................................................2013
Peter Krantz .......................................................2014

HEDERS-, HONNÖRS- OCH 
STÄNDIGA LEDAMÖTER
HEDERS-, HONNÖRS- OCH 
STÄNDIGA LEDAMÖTER

STYRELSEN
HIF:s styrelse består av sju personer från 
och med årsmötet den 3 mars 2011.
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SAMMANSTÄLLNING A-LAGSFOTBOLL

A-TRUPPEN – MATCHER
SPELDAG TID MOTSTÅND INFO ARENA  RESULTAT

2015-01-25 14.00 Östers IF - HIF Vänskapsmatch Tipshallen  2 - 4
2015-01-31 14.00 BK Häcken - HIF Vänskapsmatch Valhalla IP  1 - 2
2015-02-06 17.00 HIF - Kalmar FF Vänskapsmatch Olympiafältet plan 10 3 - 0
2015-02-14 14.00 FC Vestsjælland - HIF Vänskapsmatch Harboe Arena Slagelse 2 - 2
2015-03-01 14.00 Västerås SK FK - HIF Svenska Cupen Swedbank Park 0 - 4
2015-03-04 19.00 HIF - Syrianska FC Svenska Cupen Olympiafältet plan 10 2 - 2
2015-03-08 14.00 HIF - Halmstads BK Svenska Cupen Olympiafältet plan 10 1 - 1
2015-03-14 16.00 IFK Göteborg - HIF Svenska Cupen Gamla Ullevi  2 - 0
2015-03-28 13.00 IFK Värnamo - HIF Vänskapsmatch Finnvedsvallen  0 - 3
2015-04-04 16.00 Kalmar FF - HIF Allsvenskan Guldfågeln Arena 0 - 0
2015-04-08 19.00 HIF - Falkenbergs FF Allsvenskan Olympia  0 - 0
2015-04-12 15.00 Halmstads BK - HIF Allsvenskan Örjans Vall  1 - 2
2015-04-20 19.00 HIF - IFK Norrköping Allsvenskan Olympia  3 - 1
2015-04-27 19.05 IFK Göteborg - HIF Allsvenskan Gamla Ullevi  3 - 1
2015-04-30 19.00 HIF - GIF Sundsvall Allsvenskan Olympia  2 - 0
2015-05-03 17.30 Malmö FF - HIF Allsvenskan Swedbank Stadion 3 - 1
2015-05-09 18.00 HIF - Gefle IF Allsvenskan Olympia  1 - 2
2015-05-20 19.00 IF Elfsborg - HIF Allsvenskan Borås Arena  2 - 1
2015-05-25 19.00 HIF - Hammarby IF Allsvenskan Olympia  1 - 0
2015-05-31 15.00 AIK - HIF Allsvenskan Friends Arena  3 - 1
2015-06-03 19.00 Örebro SK - HIF Allsvenskan Behrn Arena  0 - 0
2015-06-06 16.00 HIF - Åtvidabergs FF Allsvenskan Olympia  3 - 0
2015-06-10 19.00 IFK Malmö - HIF Vänskapsmatch Malmö IP  1 - 7
2015-07-05 17.30 BK Häcken - HIF Allsvenskan Bravida Arena  3 - 2
2015-07-13 19.05 HIF - Djurgårdens IF Allsvenskan Olympia  0 - 1
2015-07-19 17.30 HIF - AIK Allsvenskan Olympia  3 - 1
2015-07-25 16.00 Åtvidabergs FF - HIF Allsvenskan Kopparvallen  1 - 2
2015-07-31 19.30 HIF - Kalmar FF Allsvenskan Olympia  1 - 2
2015-08-08 16.00 Falkenbergs FF - HIF Allsvenskan Falkenbergs IP 2 - 3
2015-08-17 19.00 HIF - Halmstads BK Allsvenskan Olympia  2 - 0
2015-08-20 19.00 Lunden ÖBK - HIF Svenska Cupen Överåsvallen  1 - 8
2015-08-24 19.00 IFK Norrköping - HIF Allsvenskan Nya Parken  3 - 2
2015-08-30 17.30 HIF - Malmö FF Allsvenskan Olympia  0 - 3
2015-09-13 17.30 HIF - IFK Göteborg Allsvenskan Olympia  1 - 2
2015-09-20 15.00 Gefle IF - HIF Allsvenskan Gavlevallen  2 - 1
2015-09-24 19.00 HIF - Örebro SK Allsvenskan Olympia  0 - 2
2015-09-28 19.00 Djurgårdens IF - HIF Allsvenskan Tele2 Arena  2 - 2
2015-10-04 15.00 HIF - IF Elfsborg Allsvenskan Olympia  2 - 1
2015-10-18 17.30 Hammarby IF - HIF Allsvenskan Tele2 Arena  1 - 4
2015-10-25 15.00 GIF Sundsvall - HIF Allsvenskan Norrporten Arena 2 - 1
2015-10-31 13.00 HIF - BK Häcken Allsvenskan Olympia  1 - 2
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PL LAG M V O F MÅL D P

IFK Norrköping FK 30 20 6 4 60-33 27 66
IFK Göteborg 30 18 9 3 52-22 30 63
AIK   30 18 7 5 54-34 20 61
IF Elfsborg 30 16 7 7 59-42 17 55
Malmö FF 30 15 9 6 54-34 20 54
Djurgården 30 14 9 7 52-37 15 51
BK Häcken 30 13 6 11 45-39 6 45
Helsingborgs IF 30 11 4 15 43-45 -2 37
Örebro 30 9 10 11 36-50 -14 37
Gefle IF FF 30 10 6 14 35-50 -15 36
Hammarby 30 8 9 13 35-39 -4 33
GIF Sundsvall 30 9 5 16 34-52 -18 32
Kalmar FF 30 8 7 15 31-42 -11 31
Falkenbergs FF 30 7 4 19 38-56 -18 25
Halmstads BK 30 4 9 17 21-44 -23 21
Åtvidabergs FF 30 2 9 19 25-55 -30 15

ALLSVENSKAN

STATISTIK

HEMMAMATCHER PUBLIK

HIF - MALMÖ FF  ................................... 12 678
HIF - KALMAR FF  ................................. 10 174
HIF - IFK GÖTEBORG ...........................  9 555

PUBLIKSNITT
  

HIF - HALMSTADS BK  .......................... 9 458
HIF - DJURGÅRDENS IF  ...................... 9 234
HIF - HAMMARBY IF  ............................ 8 689
HIF - AIK  ................................................ 8 437
HIF - ÅTVIDABERGS FF  ....................... 7 886
HIF - BK HÄCKEN ................................. 7 567
HIF - FALKENBERGS FF  ...................... 7 053

HIF - IFK NORRKÖPING ....................... 6 848
HIF - GEFLE IF  ...................................... 6 833
HIF - ÖREBRO SK  ................................ 6 439
HIF - IF ELFSBORG  .............................. 6 188
HIF - GIF SUNDSVALL  ......................... 5 032

SNITT:  ................................................... 8 138

Alexander Achinioti-Jönsson 1  0 1  0 1 0 3  0
Andreas Landgren 25  0 0  0 1  0 26  0
Anton Kinnander 2  0 0  0 4  3 6  3
Anton Wede 19  2 4  1 5  2 28  5
Arnór Smárason 14  5 1  1 2  0 17  6
Astrit Ajdarevic 13  1 4  1 1  1 18  3
Carl Johansson 16  1 5  0 3  0 24  1
Daniel Andersson 1  0 0  0 0  0 1  0
Darijan Bojanić 27  3 5  2 5  4 37  9
Elias Andersson 9  1 0  0 3  0 12  1
Emil Krafth 12  1 3  0 0  0 15  1
Emmanuel Boateng 20  4 1  0 3  1 24  6
Frederik Helstrup 29  0 1  0 1  0 31  0
Fredrik Widlund 0  0 0  0 3 0 3  0
Gustav Jarl 0  0 4  0 2  0 6  0
Henrik Larsson 0  0 0  0 1  1 1  1
Ilir Berisha 0  0 0 0 1  1 1  1
Jere Uronen 26  3 4  1 3  1 33  5
Jesper Björkman 2  0 4  0 6  0 12  0
Johan Mårtensson 28  0 5  0 3  0 36  0
Jordan Larsson 25  3 5 3 5  1 35  7
Lalawélé Atakora 27  2 5 2 3  0 35  4
Matt Pyzdrowski 8  0 5  0 3  0 16  0
Mattias Lindström 15  1 3  1 2  1 20  3
Mikael Dahlberg 12  0 0  0 2  0 14  0
Mohamed Ramadan 1  0 1  0 3  1 5  1
Niklas Jönsson 0  0 0  0 1  0 1  0
Peter Larsson 10  1 0  0 2  0 12 1
Pär Hansson 23  0 0  0 3  0 26  0
Rade Prica 9  2 1  2 0  0 11  4
Robin Simovic 25  12 1  0 3  3 29  15
Tobias Tönnerberg 0  0 0  0 1  1 1 1
Vanderson Da Silva Souza 0  0 0  0 1  0 1 0
Victor Pálsson 21  1 5  1 2  0 28  2
Yonathan Getachew 0  0 0  0 2  0 2  0
   
Siffrorna står för matcher och mål, träningsmatcher är inte inräknade i totalstatistiken.

SPELARE ALLSVENSKAN SVENSKA CUPEN TRÄNING TOTALT
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FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

VERKSAMHETENS MÅL
Verksamheten omfattar för närvarande pojk- och herrfotboll 
från 5 års ålder i fotbollsskolan till professionell elitverksam-
het. Beslut har tagits att skapa förutsättningar för att öppna 
verksamheten för flickor. Målet med verksamheten är att 
skapa ekonomiska resurser som helt återinvesteras i verk-
samheten, i syfte att representationslaget skall spela och 
tävla på så hög nivå som möjligt.

VERKSAMHETSÅRET
Under Henrik Larssons första år som manager place-
rade sig HIF 8:a i allsvenskan (en placering bättre än 
2014) och nådde kvartsfinal i Svenska cupen.

Ett antal nya spelare kontrakterades inför 2015, bland 
annat Lalawele Atakora, Anton Wede, Matt Pyzdrowski 
och Frederik Helstrup. Vid sommarens transferfönster 
såldes Emil Krafth och Victor Palsson. Rade Prica anslöt 
för som det senare visade sig en kort tid.

Efter säsongen tog vi ett emotionellt farväl av Mat-
tias Lindström och Pär Hansson, några av de mest 
trogna och älskade spelarna under många säsonger. 
Bland annat under guldåret 2011. Robin Simovic, HIF:s 
skyttekung såldes i december. Andra som lämnade 
oss var Arnor Smarason på fri transfer, samt försälj-
ningarna av Jere Uronen och Ema Boateng.

För att stärka spelartruppen inför 2016 kontraktera-
des Tomer Chencinski, Martin Christensen, Adam Er-

iksson, Linus Hallenius, Viktor Ljung, Matthew Rusike 
och Calle Wede.

Henrik Larssons tränar- och ledarstab förstärktes 
med Jonas Eidevall som kommer arbeta med spelar-
rekrytering/spelarutveckling och Christoffer Anders-
son, ny U17 tränare.

Fyra ledamöter har lämnat styrelsen på egen begä-
ran, Nils Petersen den 24 januari 2016, Mikael Zetter-
man, Annette Colin Lövgren samt Anna Katarina 
Bergsten den 4 februari 2016.

RESULTAT 2015 OCH 
FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
2015 års nettoresultat blev en förlust på 5,5 mkr.

Rörelseresultatet utan spelartransfer blev en förlust 
på 10,1 mkr vilket är en klar förbättring jämfört med 20 
mkr för 2014. Förbättringen beror i huvudsak på kost-
nadsreduceringar (främst personalkostnader), den ga-
ranterade sponsorintäktsnivån från Lagardère och 
den hyresrabatt vi erhåller under tiden byggnationen 
av nya Olympia pågår.

Nettovinsten för spelartransfer var 4,9 mkr (17,2 mkr 
2014). Denna summa inkluderar 3,5 mkr som Resurs 
Bank valde att inte ta ut för försäljningarna av Emil 
Krafth och Robin Simovic.

Vår fordran på fotbollslaget Parma som gick i kon-
kurs var sedan tidigare i sin helhet reserverad och på-

EKONOMISKT UTFALL

Ekonomisk	  utveckling	  HIF-‐koncernen 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Omsättning	  exkl	  spelarförsäljning 61	  873 56	  305 82	  504 110	  762 78	  088 64	  776
Driftsresultat -‐9	  950 -‐16	  542 -‐4	  258 10	  267 -‐6	  370 -‐4	  665

Balansomslutning 36	  569 53	  418 35	  724 56	  975 63	  859 44	  537
Eget	  Kapital 4	  051 9	  533 5	  871 12	  563 28	  101 626
Soliditet	  * 11,1% 17,8% 16,4% 22,1% 44,0% 1,4%
Kassalikviditet	  ** 0,95 1,08 0,79 0,94 1,23 0,80

*	  Soliditet	  =	  Eget	  Kapital	  /	  Tillgångar
**	  Kassa	  likviditet	  =	  Omsättningstillgångar	  exklusive	  varulager	  /	  Korta	  skulder
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verkade därmed inte årets resultat. Vi har en fordran 
på 3,4 mkr på ett företag från Brasilien som avser en 
garanti avseende utbetalt utbildningsbidrag för spela-
ren Rafael Porcellis de Olivera.

Koncernens eget kapital uppgår till 4,1 mkr per 
2015-12-31. 2016 förväntas bli ett tufft år med begrän-
sade intäktsmöjligheter på grund av arenaombyggna-
den. I budgeten för 2016 som visar en förlust på 3,3 
mkr finns det medräknat en intäkt för att teckna ett 
nytt avtal med Lagardère. Detta avtal kommer att dis-
kuteras på årsmötet.

Budgeten innehåller dock ingen intäkt från ”Mjölk-
kossan”, den av supportrarna initierade insamlingen 
(crowdfunding) som lanserades i februari 2016.

Under 2017 kommer ombyggnationen av den nya 
arenan att vara klar. Den kommer att erbjuda många 
fler intäktsmöjligheter, publik, restauranger, souvenirer 
och sponsorintäkter. Detta ger klubben möjlighet att 
nå målet en driftsbudget i balans, det vill säga utan att 
vara beroende av spelartransfers. 

FINANSIELL RISKHANTERING

VALUTARISK 
Koncernens försäljning sker i såväl lokal valuta som 
utländsk valuta och då främst i Euro och USD. Inköpen 
sker företrädesvis i lokal valuta.

RÄNTERISK
Koncernens ränterisk är främst kopplad till räntebärande 
skulder, vilka per balansdagen uppgick till 6 000 tkr.
Koncernens räntebärande skulder löper med rörlig ränta.

PRISRISK
Koncernen innehar inga noterade aktier.

KREDITRISK
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet 
avseende koncernens motparter. Merparten av kon-
cernens försäljning kan ske med låg kreditrisk, och 
historiskt har kreditförlusterna varit låga.

LIKVIDITETSRISK
Koncernen arbetar kontinuerligt med sin likviditet och 
har med jämna mellanrum checkkrediter för att balan-
sera likviditetsflödet.

 HIF Service AB

 Balansomslutning .............21 382 kSEK 
 Intäkter ..............................29 479 kSEK 
 Eget Kapital ......................... 7 574 kSEK
 
 Andelar i IP Olympia AB, 100%
 Andelar i HIF Shopen AB, 100%

 IP Olympia AB

 Balansomslutning ................. 555 kSEK 
 Intäkter ...................................... 0 kSEK 
 Eget Kapital ........................... 356 kSEK

 HIF Support AB

 Balansomslutning ..................374 kSEK 
 Intäkter ...................................... 0 kSEK 
 Eget Kapital ............................374 kSEK
 
 

 HIF Shopen AB

 Balansomslutning ...............1 121 kSEK 
 Intäkter ...................................... 0 kSEK 
 Eget Kapital ........................... 220 kSEK

 Helsingborgs Idrottsförening
 Medlemsförening och licenssökande

 Balansomslutning ...................23 718 kSEK 
 Intäkter ....................................47 359 kSEK 
 Eget Kapital ............................. -1 041 kSEK
 
 Andelar i HIF Service AB, 100%
 Andelar i HIF Support AB, 100%

GRAFISK PRESENTATION AV 
HELSINGBORGS IF (LICENSSÖKANDE) 
MED KONCERNFÖRETAG
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RESULTATRÄKNING

Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

Koncernen	  	  	  	  	  	  	   Helsingborgs	  IF	  	  	  	  	  
2015 2014 2015 2014

Intäkter
Publikintäkter 13	  421 12	  918 21	  361 21	  454
Sponsorintäkter 30	  895 26	  288 818 1	  266
Sändningsrättigheter 11	  319 10	  588 11	  319 10	  588
Övrig	  Nettoomsättning

Fotboll 124 217 124 217
Arena 745 1	  416 0 0
Affärsverksamhet 560 446 59 0

1	  429 2	  079 183 217
Övriga	  rörelseintäkter

Medlemmar 1	  464 1	  443 1	  464 1	  443
Spelartransfer	  inkl	  uthyrning Not	  2 7	  467 22	  774 7	  467 22	  774
Övriga	  rörelseintäkter Not	  3 3	  345 2	  989 4	  747 4	  262

12	  276 27	  206 13	  678 28	  479

69	  340 79	  079 47	  359 62	  004

Kostnader
Försäljnings-‐	  och	  materialkostnader

Publik -‐2	  121 -‐2	  136 -‐1	  894 -‐1	  834
Sponsorer	  och	  marknad -‐7	  735 -‐6	  044 -‐792 -‐1	  829
Fotboll -‐3	  336 -‐3	  679 -‐5	  539 -‐7	  165
Arena -‐4	  674 -‐6	  951 -‐12 -‐397
Affärsverksamhet -‐295 -‐358 0 -‐8
Medlemmar -‐191 -‐519 -‐184 -‐515
Spelartransfer	  inkl	  inhyrning Not	  2 -‐2	  462 -‐2	  170 -‐2	  462 -‐2	  170
Övriga	  kostnader Not	  4 -‐6	  609 -‐5	  805 -‐2	  632 -‐2	  823

-‐27	  423 -‐27	  662 -‐13	  515 -‐16	  741
Personalkostnader Not	  5

Fotboll -‐33	  534 -‐37	  132 -‐33	  534 -‐37	  132
Övriga -‐10	  736 -‐13	  387 -‐6	  252 -‐6	  624

-‐44	  270 -‐50	  518 -‐39	  786 -‐43	  756

Resultat	  före	  avskrivningar -‐2	  353 899 -‐5	  942 1	  507

Avskrivningar Not	  6 -‐2	  766 -‐3	  647 -‐2	  131 -‐2	  727
Övriga	  rörelsekostnader 0 0 0 0

Rörelseresultat -‐5	  119 -‐2	  748 -‐8	  073 -‐1	  220

Vinst/förlust	  vid	  försäljning	  av	  tillgångar 15 4	  869 0 0

Finansiella	  poster Not	  7
Ränteintäkter	  och	  liknande	  resultatposter 624 2	  417 472 2	  416
Räntekostnader	  och	  liknande	  resultatposter -‐465 -‐475 -‐441 -‐461

159 1	  942 31 1	  955

Skatt Not	  8 -‐537 -‐400 0 0

Årets	  resultat -‐5	  482 3	  663 -‐8	  042 735
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Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

BALANSRÄKNING (kSEK)

Koncernen	  	  	  	  	  	  	   Helsingborgs	  IF	  	  	  	  	  
2015 2014 2015 2014

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella	  anläggningstillgångar
Licensierade	  spelare Not	  9 2	  440 2	  600 2	  440 2	  600
Övriga	  immateriella	  anläggningstillgångar

Varumärke Not	  10 0 0 0 0
0 0 0 0

2	  440 2	  600 2	  440 2	  600
Materiella	  anläggningstillgångar

Byggnader	  och	  mark Not	  11 0 0 0 0
Nedlagda	  kostnader	  på	  annans	  fastighet Not	  12 2	  686 3	  118 0 0
Pågående	  nyanläggning 816 0 0 0
Maskiner	  och	  inventarier Not	  13 818 1	  276 387 601

4	  320 4	  394 387 601
Finansiella	  anläggningstillgångar

Andelar	  i	  koncernföretag Not	  14 0 0 3	  341 3	  341
Fondmedel 250 44 250 44
Andel	  Hbg	  Bingoallians	  &	  andra	  långfristiga	  fordr 11 11 7 7

261 55 3	  598 3	  392

Summa	  anläggningstillgångar 7	  021 7	  049 6	  425 6	  593

Omsättningstillgångar
Lager

Varulager Not	  15 83 108 0 0
83 108 0 0

Kortfristiga	  fordringar
Kundfordringar	  spelarövergångar 3	  389 28	  047 3	  389 28	  047
Fordringar	  hos	  koncernföretag 0 0 4	  235 1	  959
Övriga	  kortfristiga	  fordringar

Kundfordringar 7	  847 3	  641 652 1	  354
Skattefordringar 0 21 0 0
Övriga	  fordringar 1	  160 1	  065 763 1	  057
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter Not	  16 10	  270 10	  830 1	  819 2	  248

19	  277 15	  557 3	  234 4	  659
Summa	  kortfristiga	  fordringar 22	  666 43	  604 10	  858 34	  665

Kortfristiga	  placeringar
Kassa	  &	  bank 6	  799 2	  657 6	  435 2	  373

6	  799 2	  657 6	  435 2	  373

Summa	  omsättningstillgångar 29	  548 46	  369 17	  293 37	  038

Summa	  tillgångar 36	  569 53	  418 23	  718 43	  631
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BALANSRÄKNING

Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

BALANSRÄKNING (kSEK)

Koncernen	  	  	  	  	  	  	   Helsingborgs	  IF	  	  	  	  	  
2015 2014 2015 2014

Eget	  Kapital	  &	  Skulder
Eget	  Kapital Not	  17

Balanserat	  resultat 9	  533 5	  872 7	  001 6	  266
Årets	  resultat -‐5	  482 3	  662 -‐8	  042 735

Summa	  Eget	  Kapital 4	  051 9	  534 -‐1	  041 7	  001

Skulder
Avsättningar

Avsättningar	  för	  skatter 134 0 0 0
Avsättning	  löneskatt	  direktpensioner 1	  087 1	  087 1	  087 1	  087

1	  221 1	  087 1	  087 1	  087
Långfristiga	  skulder

Banklån	  och	  andra	  lån
Checkräkningskredit 0 0 0 0

0 0 0 0
Övriga	  långfristiga	  skulder

Fondmedel 250 44 250 44
Summa	  långfristiga	  skulder 250 44 250 44

Kortfristiga	  skulder
Skulder	  spelarövergångar 0 0 0 0
Skuld	  till	  koncernföretag 0 0 1	  009 1	  028
Skatteskulder 1	  136 508 488 233
Övriga	  kortfristiga	  skulder

Leverantörsskulder 3	  283 2	  952 728 1	  350
Övriga	  kortfristiga	  skulder Not	  18 12	  712 20	  423 11	  520 19	  078
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter Not	  19 13	  916 18	  870 9	  677 13	  810

29	  911 42	  245 21	  925 34	  238
Summa	  kortfristiga	  skulder 31	  047 42	  753 23	  422 35	  499

Summa	  Skulder 32	  518 43	  884 24	  759 36	  630

Summa	  skulder	  &	  Eget	  Kapital 36	  569 53	  418 23	  718 43	  631

Ställda	  säkerheter inga inga inga inga

Ansvarsförbindelser
Framtida	  vinstdelning Not	  20 14	  481 20	  080 14	  481 20	  080

14	  481 20	  080 14	  481 20	  080
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Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

5	  (11)

KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)

Koncernen	  	  	  	  	  	  	   Helsingborgs	  IF	  	  	  	  	  
2015 2014 2015 2014

Den	  löpande	  verksamheten
Resultat	  efter	  finansiella	  poster -‐4	  945 4	  062 -‐8	  042 735
Justeringar	  för	  poster	  som	  ej	  ingår	  i	  kassaflödet

Avskrivningar 2	  766 3	  647 2	  131 2	  727
Vinst	  vid	  försäljning	  av	  anläggningstillgångar -‐4	  875 -‐27	  643 -‐4	  860 -‐22	  774
Utrangeringar	  spelarlicenser 0 92 255 92
Förändring	  Skattefordran/skuld 0 204 0 -‐179

-‐7	  054 -‐19	  638 -‐10	  516 -‐19	  399
Betald	  skatt 246 -‐400 0 0

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före -‐6	  808 -‐20	  038 -‐10	  516 -‐19	  399
förändringar	  av	  rörelsekapital
Kassaflöde	  från	  förändringar	  i	  rörelsekapital

Förändring	  av	  varulager 25 123 0 0
Förändring	  av	  kundfordringar 20	  451 -‐17	  455 25	  360 -‐17	  182
Förändring	  av	  övriga	  korta	  fordringar 465 -‐7	  550 9	  970 727
Förändring	  av	  leverantörsskulder 331 508 -‐622 140
Förändring	  av	  övriga	  korta	  skulder -‐12	  665 13	  443 -‐23	  232 12	  457

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten 1	  799 -‐30	  969 960 -‐23	  257

Investeringsverksamheten
Förvärv	  av	  spelarlicenser -‐2	  180 -‐2	  333 -‐2	  180 -‐2	  333
Försäljning	  av	  spelarlicenser,	  föreningens	  andel 7	  782 27	  930 7	  782 27	  930
Förvärv	  av	  materiella	  anläggningstillgångar -‐816 -‐138 0 0
Försäljning	  av	  materiella	  anläggningstillgångar 57 7	  900 0 0

Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten 4	  843 33	  359 5	  602 25	  597

Finansieringsverksamheten
Refinansiering	  av	  spelarlicenser -‐2	  500 -‐3	  961 -‐2	  500 -‐3	  961

Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten -‐2	  500 -‐3	  961 -‐2	  500 -‐3	  961

Årets	  kassaflöde 4	  142 -‐1	  571 4	  062 -‐1	  621
Likvida	  medel	  vid	  årets	  början 2	  657 4	  228 2	  373 3	  994
Likvida	  medel	  vid	  årets	  slut 6	  799 2	  657 6	  435 2	  373

HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015     31

BALANSRÄKNING (kSEK) KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Från och med 2014 tillämpar koncernen och moderbo-
laget årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av 
sina finansiella rapporter.

Även redovisningsprinciper stipulerade av Svenska 
Fotbollförbundet och UEFA har tillämpats. Redovis-
nings- och värderingsprinciper beskrivs under nedan-
stående rubriker och kompletterande noter.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inget annat anges.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de 
dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen 
är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att 
eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvs-
tidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget 
kapital ingår härigenom endast den del av dotterföre-
tagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. 

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 
Uppskjuten skatt hänförlig till årets bokslutsdisposi-
tioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatte-
skulden har redovisats som avsättning, medan reste-
rande del tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten 
skatt i obeskattade reserver har beräknats till 22 %. 

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för ak-
tierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna vär-
det av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden 
som koncernmässig goodwill. Detta värde skrivs av 
koncernmässigt under en period uppgående till 10 år. 
Avskrivningstakten baseras på förvärvens långsiktiga 
strategiska betydelse för koncernen. 

INTERNVINSTER INOM
KONCERNEN ELIMINERAS I SIN HELHET.
Av föreningens inköpskostnader avser 16 % (19 %) in-
köp från annat företag i koncernen.

Av föreningens intäkter avser 20 % (21 %) försälj-
ning till annat företag i koncernen.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indi-
rekta metoden varvid justering skett för transaktioner 
som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodo-
havanden, in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavan-
den, tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga 
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt 

belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för vär-
defluktuationer. 

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de vä-
sentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med 
äganderätten till varorna har övergått på köparen och när 
intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

REDOVISNING AV LICENSIERADE SPELARE
Licensierade spelare redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar som en tillgång i balansräkningen vid tillfället 
för övergången. I de fall tillkommande köpeskillingar 
finns avtalade bokförs dessa när villkoren för betalning 
uppnåtts och beloppen är kända. Avskrivningarna ba-
seras på nyttjanderätten enligt ingångna spelaravtal. 
Avskrivning av beloppet sker linjärt i direkt relation till 
berörd spelares kontraktstid med föreningen. En-
gångsersättningar till spelare som betalas som ”sign-
on” bokförs inte som en tillgång i balansräkningen, 
utan kostnadsförs direkt i enlighet med direktiv från 
Svenska Fotbollförbundet. 

Inkomster från spelarförsäljning/spelarrättigheter 
intäktsförs då bindande avtal har upprättats med mot-
parten. I de fall överenskommelse finns om tilläggsbe-
lopp vid försäljning, bokförs inkomsten då villkoren 
uppnåtts för tilläggsbelopp. Vinsterna från transfer-
verksamheten nettoredovisas i resultaträkningen, var-
vid ej avskriven del av spelarrättigheten avräknas från 
erhållen köpeskilling.

Vid förvärv av spelare, där externa finansiärer varit 
med och finansierat förvärvet, reduceras tillgången 
med det refinansierade beloppet. De externa finansiä-
rernas eventuella andel i framtida vinster från spelar-
försäljningar redovisas antingen som en avsättning 
eller som en ansvarsförbindelse.

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar re-
dovisas till anskaffningsvärde med avdrag eventuella 
nedskrivningar och ackumulerad värdeminskning ba-
serad på tillgångarnas beräknade ekonomiska livs-
längd. Avskrivningar av tillgångsförda spelarlicenser 
görs över den tid för vilken initialt kontrakt tecknades.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

LEASING
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade 
med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till 
leasingtagaren. I annat fall är det fråga om operationell 
leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella lea-
singavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingav-
giften fördelas linjärt över leasingperioden.

VARULAGER M.M.
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande 
av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen 
tillämpats.

FORDRINGAR
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de be-
räknas inflyta.

KORTFRISTIGA FORDRINGAR OCH 
SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Fordringar har omräknats till balansdagens kurs och 
uppgår totalt till 3 390 kSEK.

Skulder har omräknats till balansdagens kurs och 
uppgår totalt till 0 kSEK.

DIREKTPENSIONER
Föreningen betalar och kostnadsför premier till av för-
eningen ägda kapitalförsäkringar på spelare och fot-
bollspersonal. I samband härmed utfäster föreningen 
pension vilken ska vara lika stor som det belopp som 
föreningen erhåller från försäkringen. Försäkringarna 
är pantskrivna av föreningen till spelare/fotbollsperso-
nal för föreningens fullgörande av sitt pensionsåta-
gande. För en del av dessa försäkringar skall fören-
ingen bekosta löneskatt som kan komma att tas ut på 
pensionsutbetalningen. Aktuell löneskatteskuld är 
upptagen under punkten avsättningar i balansräkning-
en. Värdet på försäkringarna har ej upptagits som till-
gång ej heller har pensionsutfästelserna upptagits 
som skuld i balansräkningen.

AVSÄTTNING
En avsättning redovisas i balansräkningen när fören-
ingen har en befintlig legal eller formell förpliktelse 
som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt 
att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krä-
vas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras.

ANSVARSFÖRBINDELSE
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möj-
ligt åtagande som härrör från en inträffad händelse 
och vars förekomst bekräftas av en eller flera osäkra 
framtida händelser eller när det finns ett åtagande 
som inte redovisas som en skuld eller avsättning.
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NOTER

Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

Noter	  till	  Resultat-‐	  och	  Balansräkningarna (kSEK)

Not	  1 Transaktion	  med	  närstående	  förening,	  HIF	  Akademi

Försäljning	  till	  närstående	  förening 0

Inköp	  från	  närstående	  förening 301

Transaktion	  med	  närstående	  bolag	  till	  styrelseledamöter

Försäljning	  till	  närstående	  bolag 1	  506

Inköp	  från	  närstående	  bolag 259

Transaktioner	  med	  närstående	  under	  2015	  ingicks	  på	  normala	  kommersiella	  villkor.
Transaktioner	  	  överstigande	  20	  kkr	  med	  närstående	  bolag	  till	  styrelseledamöter	  avser	  följande:

Resurs	  Holding	  AB

Secure	  &	  Safe	  TechPrint	  AB

Fredersen	  Advokatbyrå	  AB

Not	  2 Spelartransfer	  inkl	  uthyrning
2015 2014 2015 2014

Transfernetto 4	  860 17	  224 4	  860 17	  224
Uthyrning 145 3	  380 145 3	  380

5	  005 20	  604 5	  005 20	  604

Not	  3 Övriga	  rörelseintäkter
2015 2014 2015 2014

Kursbidrag 15 90 15 90
Aktivitetsbidrag 414 300 414 300
Övriga	  erhållna	  bidrag 1	  054 218 1	  054 218
Övriga	  rörelseintäkter 1	  862 2	  381 3	  264 3	  654

3	  345 2	  989 4	  747 4	  262

Not	  4 Revisionskostnader
I	  övriga	  kostnader	  ingår	  arvode	  till	  Mazars	  SET	  Revisionsbyrå	  AB	  avseende	  revision	  och	  andra
uppdrag	  enligt	  nedan:

2015 2014
Revision 250 225
Revisionsverksamhet	  utöver	  revisionsuppdrag 10 10
Skatterådgivning 45 25
Övriga	  tjänster 50 60

355 320

Not	  5 Personalkostnader
Medelantalet	  anställda

Totalt varav	  män Totalt	   varav	  män

Helsingborgs	  IF 56 91% 63 92%
Dotterföretag 8 83% 12 92%
Totalt	  i	  koncernen 64 90% 75 92%

Löner,	  andra	  ersättningar	  och	  sociala	  kostnader

Löner	  och	   Sociala Löner	  och	   Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Föreningen 26	  074 14	  623 33	  994 10	  356
(varav	  pensionskostnader) (6265) (1644)

Dotterföretag 3	  072 1	  717 5	  048 1	  963
(varav	  pensionskostnader) (522) (356)

Koncernen 29	  146 16	  340 39	  042 12	  319
(varav	  pensionskostnader) (6787) (2000)

Löner	  och	  ersättningar
Sportchef	  & Övriga Sportchef	  & Övriga

klubbdirektör/VD anställda klubbdirektör/VD anställda

Föreningen 0 26	  074 1	  785 32	  209
Dotterföretag 110 2	  962 317 4	  731
Koncernen 110 29	  036 2	  102 36	  940

Av	  pensionskostnaderna	  avser	  i	  föreningen	  785	  kSEK	  (152	  kSEK)	  och	  i	  koncernen	  807	  kSEK	  (200	  kSEK)
gruppen	  sportchef	  och	  klubbdirektör	  och	  VD

Koncernen	  har	  under	  året	  erhållit	  lönebidrag

2015 2014

2015 2014

Koncernen Helsingborgs	  IF

Koncernen Helsingborgs	  IF

2015 2014
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NOTER

Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

Not	  6 Avskrivningar	  enligt	  plan
2015 2014 2015 2014

Licensierade	  spelare 1	  917 2	  482 1	  917 2	  482
Varumärke 10% 0 0 0 0
Byggnader 5% 0 657 0 0
Nedlagda	  kostnader	  på	  annans	  fastighet 5%-‐	  20% 433 0 0 0
Maskiner	  och	  inventarier 20% 416 508 214 245

2	  766 3	  647 2	  131 2	  727

Genomsnittlig	  avskrivningstid	  Licensierade	  Spelare:	  1,56	  år.

Not	  7 Finansiella	  poster
2015 2014 2015 2014

Valutavinster 472 2	  409 472 2	  409
Ränteintäkter 152 8 0 7

624 2	  417 472 2	  416
Valutaförluster -‐206 -‐127 -‐206 -‐125
Räntekostnader -‐259 -‐347 -‐235 -‐336

-‐465 -‐474 -‐441 -‐461

Not	  8 Skatter
2015 2014 2015 2014

Aktuell	  skatt -‐403 -‐283 0 0
Uppskjuten	  skatt -‐134 -‐117 0 0
Summa -‐537 -‐400 0 0

Redovisad	  skatt
Redoivisat	  resultat	  före	  skatt -‐4	  945 4	  062 -‐8	  042 750
Skatt	  enligt	  gällande	  skattesats,	  22	  % 1	  088 -‐894 1	  769 -‐162

Avstämning	  av	  redovisad	  skatt
Ej	  avdragsgilla	  kostnader -‐1 -‐2 0 0
Ej	  skatttepliktiga	  intäkter 0 0 0 0
Skattefritt	  resultat	  hänförligt	  till	  Helsingborgs	  IF -‐1	  769 162 -‐1	  769 162
Ej	  värderade	  underskottsavdrag -‐5 0 0 0
Effekt	  av	  utnyttjade	  tidigare	  ej	  värderade	  underskottsavdrag 150 334 0 0
Skattekostnad -‐537 -‐400 0 0

Not	  9 Licensierade	  spelare
2015 2014 2015 2014

Ingående	  anskaffningsvärde 11	  037 22	  077 11	  037 22	  077
Förvärv 2	  180 2	  333 2	  180 2	  333
Försäljningar	  och	  utrangeringar -‐5	  184 -‐13	  373 -‐5	  184 -‐13	  373
Utgående	  ack.	  anskaffningsvärde 8	  033 11	  037 8	  033 11	  037

Ingående	  avskrivningar -‐4	  437 -‐10	  080 -‐4	  437 -‐10	  080
Avskrivningar -‐1	  917 -‐2	  482 -‐1	  917 -‐2	  482
Försäljningar	  och	  utrangeringar 2	  262 8	  125 2	  262 8	  125
Utgående	  ack.	  Avskrivningar -‐4	  092 -‐4	  437 -‐4	  092 -‐4	  437

Refinansiering -‐1	  500 -‐4	  000 -‐1	  500 -‐4	  000
Utgående	  planenligt	  restvärde 2	  441 2	  600 2	  441 2	  600

Posten	  Refinansiering	  avser	  del	  av	  befintlig	  spelartrupp	  och	  nya	  kontrakt	  som
finansierats	  externt.	  Avtalet	  innebär	  att	  den	  externa	  finansiären	  ikläder	  sig	  den	  ekonomiska	  risken
vid	  avslutande	  av	  kontrakt	  och	  befriar	  föreningen	  från	  resultatpåverkan	  av	  avskrivningar	  på
aktuella	  kontrakt.	  Föreningen	  har	  dock	  full	  beslutsrätt	  gällande	  spelarförsäljning	  och	  äger	  del	  i
nettovinst	  vid	  försäljning.

Koncernen Helsingborgs	  IF

Koncernen Helsingborgs	  IF

Koncernen Helsingborgs	  IF

Koncernen Helsingborgs	  IF
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NOTER

Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

Not	  10 Varumärke
2015 2014

Ingående	  anskaffningsvärde 56 56
Inköp 0 0
Utgående	  ack.	  anskaffningsvärde 56 56

Ingående	  avskrivningar -‐56 -‐56
Avskrivningar 0 0
Utgående	  ack.	  Avskrivningar -‐56 -‐56

Utgående	  planenligt	  restvärde 0 0

Not	  11 Byggnader	  och	  mark
2015 2014

Ingående	  anskaffningsvärde 0 14	  678
Inköp 0 0
Omklassificering	  nedlagda	  kostnader	  på	  annans	  fastighet 0 -‐6	  542
Försäljningar	  och	  utrangeringar 0 -‐8	  136
Utgående	  ack.	  anskaffningsvärde 0 0

Ingående	  avskrivningar 0 -‐7	  871
Avskrivningar 0 -‐657
Omklassificering	  nedlagda	  kostnader	  på	  annans	  fastighet 0 3	  424
Försäljningar	  och	  utrangeringar 0 5	  104
Utgående	  ack.	  Avskrivningar 0 0

Utgående	  planenligt	  restvärde 0 0
Byggnaderna	  är	  ej	  åsatta	  taxeringsvärde.

Not	  12 Nedlagda	  kostnader	  på	  annans	  fastighet
2015 2014

Ingående	  anskaffningsvärde 6	  542 0
Inköp 0 0
Omklassificering 0 6	  542
Försäljningar	  och	  utrangeringar 0 0
Utgående	  ack.	  anskaffningsvärde 6	  542 6	  542

Ingående	  avskrivningar -‐3	  424 0
Avskrivningar -‐433 0
Omklassificering 0 -‐3	  424
Försäljningar	  och	  utrangeringar 0 0
Utgående	  ack.	  Avskrivningar -‐3	  857 -‐3	  424

Utgående	  planenligt	  restvärde 2	  685 3	  118

Not	  13 Maskiner	  och	  inventarier
2015 2014 2015 2014

Ingående	  anskaffningsvärde 16	  041 15	  903 4	  727 4	  727
Inköp 0 138 0 0
Försäljningar	  och	  utrangeringar -‐130 0 0 0
Utgående	  ack.	  anskaffningsvärde 15	  911 16	  041 4	  727 4	  727

Ingående	  avskrivningar -‐14	  765 -‐14	  257 -‐4	  126 -‐3	  881
Avskrivningar -‐416 -‐508 -‐214 -‐245
Försäljningar	  och	  utrangeringar 88 0 0 0
Utgående	  ack.	  Avskrivningar -‐15	  093 -‐14	  765 -‐4	  340 -‐4	  126

Utgående	  planenligt	  restvärde 818 1	  276 387 601

Not	  14 Andelar	  i	  koncernföretag

Helsingborgs	  IF´s	  innehav Kapitalandel Röstandel Antal	  andelar Bokfört	  värde

HIF	  Service	  AB 100% 100% 1	  000 3	  341
556190-‐8855 Säte	  i	  Helsingborg
HIF	  Support	  AB 100% 100% 3	  675 0
556607-‐0560 Säte	  i	  Helsingborg

3	  341

Dotterföretags	  innehav Kapitalandel Röstandel Antal	  andelar Bokfört	  värde

IP	  Olympia	  AB 100% 100% 1	  000 100
556602-‐9731 Säte	  i	  Helsingborg
HIF	  Shopen	  AB 100% 100% 1	  000 100
556534-‐4099 Säte	  i	  Helsingborg

200

Koncernen

Koncernen

Koncern

Koncernen Helsingborgs	  IF
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NOTER

Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

Not	  15 Varulager

Varulagret	  har	  inventerats	  och	  värderats	  till	  det	  lägsta	  av	  anskaffningsvärde	  och	  
återanskaffningsvärde.	  Alternativt	  har	  en	  generell	  nedskrivning	  om	  3%	  gjorts.

2015 2014 2015 2014
Inventerat	  värde 83 108 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Utgående	  varuvärde 83 108 0 0

Not	  16 Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter

2015 2014 2015 2014
Förutbetalda	  kostnader 8	  972 9	  559 664 1	  017
Upplupna	  intäkter 1	  298 1	  271 1	  155 1	  231

10	  270 10	  830 1	  819 2	  248

Av	  koncernens	  förutbetalda	  kostnader	  avser	  7	  900	  kSEK	  hyresdeposition	  till	  Helsingborgs	  Stad

Not	  17 Eget	  Kapital
Balanserat Årets Eget

Koncernen resultat resultat Kapital
Ingående	  balans	  2015-‐01-‐01 5	  872 3	  662 9	  534
Vinstdisposition 3	  662 -‐3	  662 0
Årets	  resultat 0 -‐5	  482 -‐5	  482
Utgående	  balans	  2015-‐12-‐31 9	  534 -‐5	  482 4	  052

Balanserat Årets Eget
Helsingborgs	  IF resultat resultat Kapital
Ingående	  balans	  2015-‐01-‐01 6	  266 735 7	  001
Vinstdisposition 735 -‐735 0
Årets	  resultat 0 -‐8	  042 -‐8	  042
Utgående	  balans	  2015-‐12-‐31 7	  001 -‐8	  042 -‐1	  041

Not	  18 Övriga	  kortfristiga	  skulder	  

I	  posten	  övriga	  kortfristiga	  skulder	  ingår	  avräkning	  till	  tredjeklubb	  samt	  avräkning	  till	  externa	  finansiärer	  gällande
försäljning	  av	  spelare	  under	  året

Helsingborgs	  IF

Koncernen Helsingborgs	  IF

Koncernen
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Helsingborgs	  IF Org	  nr	  843000-‐1407

Not	  19 Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter

2015 2014 2015 2014
Förutbetalda	  intäkter 9	  483 10	  728 6	  695 6	  824
Semesterlöneskuld 1	  962 2	  469 1	  532 1	  669
Upplupna	  kostnader 2	  471 5	  673 1	  450 5	  317

13	  916 18	  870 9	  677 13	  810

Not	  20 Ansvarsförbindelser

Föreningen	  har	  ingångna	  avtal	  med	  externa	  finansiärer.	  De	  externa	  finansiärerna	  tillför	  kapital	  mot	  del	  av
vinster	  i	  framtida	  spelarförsäljningar.	  Föreningens	  åtagande	  uppgår	  som	  lägst	  till	  14	  481	  kSEK	  (20	  080	  kSEK)
och	  som	  högst	  16	  833	  kSEK	  (36	  933	  kSEK).

Helsingborg	  2016-‐03-‐04

Sten-‐Åke	  Tjärnlund Anders	  Dahlvig Anders	  Svensson
Ordförande

Vår	  revisionsberättelse	  har	  avgivits	  2016-‐03-‐04

Willard	  Möller Anders	  Johansson
Auktoriserad	  revisor Auktoriserad	  revisor

Helsingborgs	  IF	  	  	  Koncernen

NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Helsingborgs 
Idrottsförening , org.nr. 843000-1407

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Helsingborgs Idrottsförening 
för år 2015.
 
STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års-
redovisning och koncernredovisning som ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen och för den in-
terna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 
REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt plane-
rar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur fören-
ingen upprättar årsredovisningen och koncernredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut-
forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens in-
terna kontroll. En revision innefattar också en utvärde-
ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens och koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2015 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen 
och koncernen.
 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning för Helsingborgs Idrottsförening för år 
2015.
 
STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgär-
der och förhållanden i föreningen för att kunna bedö-
ma om någon styrelseledamot har företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt utta-
lande.
 
UTTALANDE
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
 

Helsingborg 2016-03-04
 
 
Willard Möller Anders Johansson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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