
DjTK. Resultat 1 jan – 30 juni 2017 
Klubben och Bolaget. Tusental kronor 

 
                                                                  6 mån -17   6 mån -16   Diff   12 mån -16 
  
Intäkter                                                        5.538          5.286     +  252        10.072  
Kostnader 
   Personalkostnader                                      2.978          2.912     +   66          5.649 
   Övr. kostnader exkl avskrivn o. räntor      2.080          2.267     -  187          4.587 
   Avskrivningar                                               223             214     +     9             450 
   Räntenetto                                                     + 4                  0     +    4                 0 
Summa kostnader                                         5.277          5.393      - 116        10.686 
 
Resultat (före vinstandelar)                         + 261          - 107     +  368        -    614 
 
Likvida medel    30 juni                              3.370         2.828      + 542 
 
Kommentarer 

1. Intäkterna ökade med 252 tkr, lika med 4,8 proc. Juniortennisen ökade med 266 
tkr till 1.703 tkr p g a ökat antal barn och ungdomar samt säsongförlängning med 
två veckor. TennisCampen ökade med 82 tkr till 275 tkr beroende på fler barn 
och ungdomar samt en mindre prishöjning. Annonsintäkterna ökade med 36 tkr 
till 227 tkr, caféförsäljningen med 20 tkr till 368 tkr. En rad verksamheter 
noterade vardera ganska obetydliga intäktsnedgångar. 

2. Personalkostnaderna ökade med 66 tkr, lika med 2,3 proc trots att upparbetad 
övertid belastar personalkostnaderna med 90 tkr, mot en minskning med 65 tkr 
första halvåret 2016. (Trots att vi ej betalar ut övertidsersättning, annat än när 
vederbörande slutar hos oss, kostnadsför vi värdet av deras övertidsarbete. 
Övertid ska tas ut i ledighet längre fram och då resulterar det i en minskad 
personalkostnad i den perioden.) Första halvåret 2016 hade vi kostnader för en 
halvtids administratör, vilket ej var fallet första halvåret 2017. 

3. Övriga kostnader minskade med 187 tkr lika med 8,2 proc. Detta beror främst på 
minskade reparationer och underhåll etc, vilka minskade med 111 tkr till 189 tkr. 
Vi hade extraordinära sådana kostnader såväl första som andra halvåret 2016. 
Städkostnaderna ökade med 29 tkr till 202 tkr, caféts inköpskostnader minskade 
(före lagerinventering, vilket endast görs vid årsskiftet) med 40 tkr till 225 tkr. I 
övrigt förekom inga anmärkningsvärda förändringar i de olika kostnadsposterna. 

4. Sammanfattning: Ökad juniorverksamhet och minskade kostnader för rep. och 
underhåll etc är de huvudsakliga förklaringarna till den kraftiga 
resultatförbättringen jämfört med första halvåret 2016. 
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