
DjTK. Resultat 1 jan – 30 sept 2018 
Klubben och Bolaget. Tusental kronor 

 
                                                                  9 mån -18   9 mån -17   Diff   12 mån -17 
 
Intäkter                                                        6.995          7.512      -  517        10.482  
Kostnader 
   Personalkostnader                                      3.987          4.033      -     46          6.135 
   Övr. kostnader exkl avskrivn o. räntor       2.832         3.063      -   231          4.233 
   Avskrivningar                                                266            334      -     68             400 
   Räntenetto                                                          0           +  5       +      5             + 5 
Summa kostnader                                          7.085          7.425      -  340        10.763 
 
Resultat                                                         -   90         +   87       -  177         -  281 
 
 
Kommentarer 

 
1. Intäkterna minskade med 517 tkr, lika med 6,9 proc. Främst beror detta på 

juniorverksamheten, där vi första halvåret 2017 fakturerade för fler veckor än 
tidigare. Vi har nu återgått till tidigare faktureringsprinciper. Jfr med nio  mån 
2016 ökade dock juniorintäkterna med 77 tkr. Vidare nedgår nu bidrag för vår 
juniorverksamhet. Men vi har intäktsminskningar på bred front: 
   Juniortennis                 159 tkr              Stegspel                                 39 tkr  
   Bidrag för jun verks      85 tkr                Annonsintäkter                      44 tkr 
   Lägerverksamhet         128 tkr              Övrigt, nettoökning          +  17  tkr 
   Caféförsäljn                  53 tkr               Summa intäktsminskning    517 tkr         
   Campen                         26 tkr              

               I år inget utlandsläger för juniorer, Campen omfattade 8 dagar, förra året 9.    
2. Tredje kvartalets intäkter var 1.898 tkr, en minskning med 76 tkr jfr med 

samma period 2017 trots 20 proc höjning av banhyran fr o m hösten 2018. 
Kvartalets juniorintäkter ökade med 100 tkr till 663 tkr,  intäkter från kontrakt- 
grupp-, steg-, tränar- o strötidsspel nedgick med 1 tkr till 782 tkr. Tredje 
kvartalets resultat var – 114 tkr jfr med – 174 tkr samma period 2017. 

3. Personalkostnaderna minskade med 46 tkr, lika med 1,1 proc. Kostnader för 
vår inhyrda klubbchef på halvtid ingår i personalkostnaderna.  

4. Övriga kostn minskade med 231 tkr, lika med 7,5 proc. Rep. och underhåll var 
obetydliga, 97 tkr jämfört med 353 tkr första halvåret 2017. Utgifterna för nya 
banbelysningen, 459 tkr, har aktiverats och avskrivs över 10 år. Kostn för 
läger minskade med 114 tkr, städkostn ökade med 72 tkr till 367 tkr. 
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