
 
DjursholmsTennisklubb 2017 

Klubben och Bolaget. Tusental kronor 
 
 RESULTATRÄKNING  (Sammandrag)          2017          2016          Diff           
 
Intäkter                                                             10.482       10.072     +   410                       
Kostnader 
   Personalkostnader                                             6.135         5.649     +   486                              
   Övr kostn exkl avskrivn o. räntor                     4.233         4.587     -    354                              
   Avskrivningar                                                      400            450     -      50                                           
   Räntenetto                                                           +   5               0     +        5                        
Summa kostnader                                               10.763      10.686     +      77                       
 
Resultat                                                             -    281      -    614      +   333                   
 
BALANSRÄKNING  (Sammandrag)       31 dec 2017 
 
Tillgångar                                           Eget kapital, skulder 
Hallbyggnad, invent. etc     12.060      Eget kapital                             13.628 
Varulager etc                              23      Div kortfristiga skulder            1.774                  
Kundfordringar                          36        
Div. fordringar                         198 
Likvida medel                       3.085 
S:a Tillgångar                      15.402       S:a Eget kapital,  skulder        15.402        
 
Kommentarer till resultaträkningen 

1. Intäkterna ökade med 410 tkr, lika med 4,1 proc. Juniortennisens intäkter ökade med 
216 tkr (förra året var ökningen 258 tkr), kommunala och andra bidrag för 
juniortennisen ökade med 73 tkr, TennisCampen ökade med 83 tkr och seniortennisen 
(kontrakts- och gruppspel, stegspel och spel med tränare) ökade med 71 tkr. Dessa 
ökningar summerar till 443 tkr. Övriga ökningar och minskningar var marginella. 

2. Personalkostnaderna ökade med 486 tkr, lika med 8,6 proc, trots att ersättningen till 
vikarierande klubbchefen, som tillträdde under hösten, redovisas bland övriga 
kostnader. Avgångsvederlag till avgående klubbchefen, som i praktiken lämnade oss i 
augusti 2017, har bidragit till kostnadsökningarna.  

3. Övriga kostnader har minskat med 354 tkr, lika med 7,7 proc. Förra året påverkades 
kraftigt av betydande ommålningar av vår halls fasad och banor. Årets reparationer 
och underhåll av hallen uppgick till 367 tkr, jämfört med förra årets 759 tkr. 
Kostnaderna för el och värme, som tillhandahålls av kommunen, ökade med 47 tkr till 
400 tkr, städkostnaderna ökade med 54 tkr till 409 tkr.  

4. Året belastades av tillfälliga kostnader om ca 400 tkr, nämligen ca 220 tkr avseende 
byte av klubbchef  samt arkitektkostnader om 178 tkr, relaterade till övervägd 
upprustning av vår hall. Dock har alla år en tendens att uppvisa tillfälliga kostnader av 
olika slag. 
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