
Djursholms Tennisklubb 2016 
Klubben och Bolaget. Tusental kronor 

 
 RESULTATRÄKN  (Sammandrag)              2016           2015         Diff           
 
Intäkter                                                         10.072           9.736      + 336                
Kostnader 
   Personalkostnader                                         5.649           5.536     +  113                     
   Övr kostn exkl avskrivn o. räntor                 4.587           3.825     +  762                      
   Avskrivningar                                                  450              421     +    29                                  
   Räntenetto                                                            0            +    1     -       1                   
Summa kostnader                                          10.686            9.781    +  905                    
 
Resultat                                                         -    614             -  45     -   569               
 
BALANSRÄKN  (Sammandrag)       31 dec 2016 
 
Tillgångar                                           Eget kapital, skulder 
Hallbyggnad, invent. etc     12.460      Eget kapital                             13.910 
Varulager etc                              18      Förskottsbetalningar                 1.299 
Kundfordringar                     1.339       Div. kortfristiga skulder           1.292 
Div. fordringar                         432 
Likvida medel                       2.252 
S:a Tillgångar                     16.501       S:a Eget kapital,  skulder        16.501        
 
Kommentarer till resultaträkningen 

1. Intäkterna ökade med 336 tkr, lika med 3,5 proc., förra året med 8,6 proc. Ökningen 
kommer främst från juniorverksamheten, 258 tkr, beroende på ökade intäkter från 
fysträning i nya bollhallen samt på ökat antal barn och ungdomar i verksamheten. 
Vidare ökade intäkterna från seniorgrupptennis med tränare, 117 tkr, samt från 
försäljning i caféet, 103 tkr. För minskning stod främst tenniscampen, 97 tkr, och extra 
timträning, 59 tkr. 

2. Personalkostnaderna ökade med 113 tkr, lika med 2,0 proc., förra året med 14,4 proc. 
År 2015 tyngdes av extrakostnader i samband med personalomsättning; utan dessa 
hade ökningen 2016 blivit större. År 2016 är påfört incentiveersättning med 63 tkr inkl 
soc avgifter. Året innan förekom inget motsvarande. 

3. Övriga kostnader ökade med 762 tkr, lika med 19,9 proc., förra året med 8,9 proc. 
Betydande satsningar förklarar årets ökning, främst rep. och underhåll av 
hallbyggnaden, beloppet ökade med 555 tkr till 759 tkr och omfattar främst målning av 
banorna (gjordes senast 2007) samt utvändig målning jämte utbyte av skadade 
träpartier. Dessutom ökade el- och värmekostnaderna med 52 tkr, troligen p g a arbeten 
med banorna, städkostnaderna ökade med 42 tkr och bollköp med 33 tkr. Vår nya skylt 
kostade 22 tkr. Inköp till caféet ökade med 70 tkr. 

4. Årets kraftiga underskott beror på satsningarna på hallbyggnaden. Om rep och 
underhållskostnaderna resp el- och värmekostnaderna legat kvar på 2015 års nivå och 
ny skylt ej anskaffats, hade en vinst på 15 tkr uppkommit. 
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