
DjTK. Resultat 1 jan – 31 mars 2017 
Klubben och Bolaget. Tusental kronor 

 
                                                                  3 mån -17   3 mån -16   Diff   12 mån -16 
  
Intäkter                                                        2.962          2.808     +  154        10.072  
Kostnader 
   Personalkostnader                                      1.472          1.249     +  223         5.649 
   Övr. kostnader exkl avskrivn o. räntor         928          1.016     -     88         4.587 
   Avskrivningar                                               111             107     +     4             450 
   Räntenetto                                                         0                 0            0                 0 
Summa kostnader                                         2.511          2.372     + 139        10.686 
 
Resultat (före vinstandelar)                         + 451          + 436     +  15        -    614 
 
Likvida medel    31 mars                            3.861          3.890      -  29 
 
Kommentarer 

1. Intäkterna ökade med 154 tkr, lika med 5,5 proc. Juniorintäkterna ökade med 
173 tkr till 998 tkr, caféförsäljningen med 29 tkr till 216 tkr. Kontraktstiderna  
minskade med 32 tkr till 504 tkr, men ökade med 7 tkr jämfört med första 
kvartalet 2015. I övrigt mest obetydliga minskningar. Ökningen för 
juniortennisen beror främst på att vårsäsongen förlängts med 2 – 3 veckor (av 
första halvårets intäkter fördelas 60 proc på första kvartalet och 40 proc på 
andra). Antalet deltagare var 467 (f.å. 453) Vidare beror 30 tkr av ökningen på 
ändrade faktureringsprinciper (fördelningen av ”säsong 3” på kvartalen). 

2. Personalkostnaderna ökade med 223 tkr, lika med 17,9 proc. Härav berodde 
48 tkr på ökad övertid. Personalkostnaderna var dock exceptionellt låga första 
kvartalet 2016; jämfört med första kvartalet 2015 var ökningen 58 tkr. 

3. Övriga kostnader minskade med 88 tkr, lika med 8,7 proc. Främsta orsaken är 
de exceptionellt låga rep. och underhållskostnadena för vår hall, endast 2 tkr 
jämfört med 61 tkr första kvartalet 2016. Städkostnaderna ökade med 20 tkr 
till 105 tkr. 

4. Resultatökningen har att göra med att påsken – vilken drar ned aktiviteten –  
detta år inföll under andra kvartalet mot första kvartalet under 2016.  Vidare 
förbättrade Cafét sitt överskott med 49 tkr – genom högre intäkter och lägre 
inköpspriser.  

5. Första kvartalen brukar vara vårt klart bästa kvartal. Resultatuppgången första 
kvartalet 2017 med 15 tkr skulle ha bytts i ett resultatfall med ca 70 tkr om vi 
haft oförändrade rep. och underhållskostnader för vår hall samt oförändrade 
faktureringsprinciper för ”säsong 3”, se pkt 1 ovan. 
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