
 

Öppen redovisning av Djurgårdshjärtat 2019 

 

Djurgårdshjärtat är en insamlingsstiftelse grundad och driven av ett gäng engagerade supportrar.  

 

Djurgårdshjärtats verksamhet är att ekonomiskt stödja Djurgårdens fotbollslag. Stödet är riktat direkt 
till den sportsliga verksamheten. Sambandet mellan stark ekonomi, stark spelartrupp och segrar på 
planen är solklart. 

 

Läs mer på djurgårdshjärtat.se 

 

Att samla ihop många andras pengar och skänka dem till Djurgården kräver omgivningens 
förtroende. Vi vill därför berätta exakt hur vi hanterat de insamlande pengarna i en helt frivillig 
redovisning. Senare under våren 2020 kommer vi att offentliggöra vår årsredovisning avseende 2019, 
granskad och reviderad av våra oberoende revisorer från PWC. Vi vill inte vänta så länge. Vi tror att 
transparens är avgörande för förtroendet.  

 

 

Vi har några egna enkla ekonomiska principer: 

- För det första är all egen tid vi lägger på Djurgårdshjärtat helt utan någon ekonomisk ersättning.  

- För det andra ska vi ha så låga kostnader som möjligt. När vi handlar upp någon tjänst ska det, om 
möjligt, vara från någon som är beredd att ge ett Djurgårdspris på tjänsten.  

Vi redovisar nedan alla intäkter och kostnader som Djurgårdshjärtat haft under 2019.  

 

1) När året började hade Djurgårdshjärtat 876 kr på banken.  

 

2) Totalt har Djurgårdshjärtat haft intäkter om 1 010 874 kr under 2019 

Efter lanseringen har 1 007 488 kr dragits från alla givare tillsammans. Den exakta fördelningen 
redovisas i bilaga 1.  



Innan lanseringen har teamet bakom Djurgårdshjärtat genomfört tester och lämnat gåvor för att 
täcka kostnader motsvarande 3 386 kr 

 

3) Totalt har Djurgårdshjärtat haft – och kommer att ha under resten av året - kostnader om 
75 208 kr under 2019 

Provision till DIBS (kostnader för att dra från alla givares kort) 44 060 kr 

Inköp av 1000 Djurgårdshjärtat Pins, samt porto och kuvert 16 604 kr 

Bank 720 kr 

Bokföringssystem 1486 kr 

Mailutskickasverktyg 1440 kr 

Domänadressavgift 298 kr 

Årlig tillsynsavgift, Länsstyrelsen i Stockholm 600 kr 

Oberoende revisorer (avser den planerad granskningen våren 2020)10 000 kr   

Summa75 208 kr 

 

4) Vi behåller en minimal ”krigskassa” - för oförutsedda händelser om 2 000 kr 

 

Till Djurgården ger vi nu 934 542 kr 

När året började hade vi på banken 876 kr 

Sammanlagt har vi fått in 1 010 874 kr 

Kostnader - 75 208 

Kassa på banken- 2000 

Summa 934 542 kr 

 

 

Bilaga 1, redovisning  

(för den som läser vår redovisning av alla ”dragningar per vinst” kan det var av vikt att komma ihåg 
att 

-  vi drar en gång på alla givares bankkort. Redovisas som antal försök.  

- En del dragningar misslyckas, det kan vara av olika skäl. Det kan saknas likvider på kontot, kortet kan 
ha löpt ut, banken kan ha tekniska problem mm. Av Djurgårdshjärtats villkor framgår att vi aldrig 
kommer att jaga en djurgårdare eller driva in skulderna. Vi genomför endast ett försök att dra pengar 
per givare och vinst.  


