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Klubben står inför två större investeringar
• Ombyggnation/renovering av café, reception, shop och omklädningsrum

• För att modernisera hallen och skapa ökad trivsel och trevligt umgänge i samband med tennisspel 
så har klubben för avsikt att renovera delar av hallen

• Arbetet är planerat att genomföras under sommaren 2021
• Kostnad cirka 5 Mkr

• Utbyggnad av hallen för projektering av tre inomhuspadelbanor
• Offert är slutförhandlad med entreprenör efter upphandling – byggbolag står stand-by
• Överklagandeprocess pågår men vi bedömer att bygglovet kommer vinna laga kraft strax före eller 

efter sommaren 2021
• Kostnad cirka 16 Mkr

• Ställer krav på olika former av finansiering
• Presentationen syftar till att ge banken underlag till att förstå på vilket sätt de kan bistå klubben med 

finansiering
• Klubben kommer att söka kommunal borgen från Danderyds kommun för de externa lånen
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Djursholms Tennisklubb
• Djursholms Tennisklubb bildades 1943 och har idag cirka 1.600 

medlemmar och är därmed en av Sveriges största tennisklubbar
• Klubben har en stor juniorverksamhet med ca 400 aktiva juniorer i olika åldrar
• Har även 300 veteraner som deltar kontinuerligt i klubbens aktiviteter
• Sex stycken inomhusbanor och två stycken utomhusbanor (grus) vid Slottet

• Byggnad för bana 1-4 ägs av klubben på mark ägd av Danderyds kommun
• Byggnad för bana 5-6 ägs av kommunen och arrenderas av klubben

• Klubben fått en ny ledning och styrelse med höga ambitioner
• Till hälften en helt ny styrelse från april 2020
• Ny klubbchef från augusti 2020 - Peter Hjort (fr Lidingö TK)
• Ny sportchef från januari 2021– Pontus Bergevi (fr Riksidrottsgymnasiet Båstad) 

• Intresse för tennis har ökat kraftigt under det senaste året
• Uppgång med över 100 procent i vuxengrupper
• Finns i princip inga lediga tider att boka i hallen

• Införde spelrätter för något år sedan för att skapa större flexibilitet i planering för sin tennis
• Även stort intresse bland medlemmar för padel

• Informationsmöte hållits för medlemmar med positiv respons
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Djursholms Tennisklubb
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Padel i Sverige – här för att stanna

• Padelsporten under snabb framväxt i Sverige
• Från att många för några år sedan bedömde padel som en fluga så har den nu hittat en 

stor och bred utövarskara i alla åldrar
• Under 2020 gjordes i Sverige enligt uppgift 1.000.000 st (!) padelbokningar över nätet på olika 

bokningssajter
• 2018 var siffran 190.000 bokningar

• Man bedömer att det i dagsläget finns ett underskott på cirka 500 padelbanor i 
Stockholm

• Bakgrund till popularitet är att det är mer socialt och även enklare än tennis – lägre instegströskel
• Omöjligt att boka en padelbana i Stockholm på vardagskvällar och helger

• Padel skulle bli ett bra komplement till tennisen i Djursholms tennishall
• Vi skulle delvis få en ny publik till hallen

• Blandning av tennisspelande medlemmar men också personer som bara vill spela padel
• 4 av 10 tennisklubbar i Sverige har eller skall komplettera med padelbanor i sin 

verksamhet
• Möjlighet att hålla kvar ungdomar i 16-17 års åldern i klubben som ofta slutar med tennis

• Klubben skulle få en stabil och hög intäkt för padelbanorna
• Även möjlighet att använda banorna till minitennis tidiga eftermiddagar på vardagar
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Utbyggnad padelbanor – bygglovsprocess
• År 2012 drev dåvarande styrelse i DjTK en utbyggnad av hallen

• Tanken var att skapa ytterligare en (1) tennisbana
• Efter diskussion med kommunen lyckades man få till en planändring vilket skulle möjliggöra en utbyggnad
• I slutändan valde dock styrelsen att inte gå vidare med ärendet då projektet inte ansågs ekonomiskt försvarbart

• Nu är tanken att bygga padelbanor istället – finns stort intresse bland medlemmar
• Helt annan ekonomisk kalkyl med tre padelbanor – högre intäkter och mycket lägre risk

• Bygglovsprocessen är igång
• Bygglovsansökan inlämnades av klubben till Byggnadsnämnden i Danderyds kommun den 15 september 2020

• Byggnadsnämnden godkände bygglovet den 11 november 2020.
• Ärendet överklagades dock till Länsstyrelsen av boende på Ymervägen. 

• Länsstyrelsen avvisade överklagan den 28 januari 2021
• Ärendet överklagades därefter till nästa instans - Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt. 

• Även denna instans avvisade beslutet den 21 april 2021
• Oklart om klagande kommer söka prövningstillstånd – sista datum 12 maj
• Vår bedömning är att prövningstillstånd inte kommer att erhållas vilket gör att bygglovet kan vinna laga kraft strax före eller efter sommaren

• På årsstämman den 26 maj kommer styrelsen att föreslå stämman att ändra klubbens stadgar
• ”…bedriva tennisspel och därmed förenlig verksamhet…”
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Räkenskaper – DjTK (1)
RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING

Tkr 2020 2021P Tillgångar Eget kapital & skulder
Intäkter
Tennisspel 8 184 9 213 Hallbyggnad 11 830 Eget kapital 13 866
Medlemsavg, läger 2 529 2 529 Projektutgifter 587 Förskott tennispel & avg 5 109
Övrigt 1 285 1 197 Varulager 30 Div kortfrist skulder 2 054

Kundfordringar 4 652
Summa 11 998 12 939 Div fordringar 441

Likvida medel 3 489
Kostnader
Personalkostnader 6 902 7 787 S:a tillgångar 21 029 S:a eget kapital & skulder 21 029
Övriga kostnader 4 113 3 915

Summa 11 015 11 702

Avskrivningar 441 450
Finansnetto 12 12

Resultat 554 799

(1) Räkenskaperna utgör en fiktiv koncern av klubben som förening och fastighetsbolaget dvs en summering av Djursholms 
TK samt Djursholms Tennisklubbs Fastighets AB.
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Finansiella antaganden
• Det årliga positiva kassaflödet ser ut att bli över 3,5 Mkr före finansieringskostnader
• Relativt konservativa antaganden

• Väl tilltagna buffertar inlagda i byggkostnaden
• Relativt försiktig uthyrningsgrad 

• 73% under 40 veckor om året
• Antaget timpris om 450 resp 350 kronor för A- resp B-tid är i nivå/underkant mot vad 

omkringliggande klubbar tar
• GTG (570 kr för abonnemang samt 490/395 kr)
• Padelverket Spånga samt Älvsjö (470/400 kr)
• Järfälla Padel (440/400 kr)
• Padel Zenter Årsta (520 kr)

• Marginalkalkylen vad gäller el/städ/reception blir förstås attraktiv då vi redan har en 
befintlig verksamhet

• Finansieringen av bygget är något styrelsen skall diskutera och besluta om
• Nivå på bankfinansiering med stöd av kommunal borgen
• Viss del kan tas ur klubbens kassa
• Andra finansieringskällor såsom sponsorbidrag etc
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Finansiell kalkyl - padelbanor
Investeringskostnad Intäkter padelbanor
Byggnad 13 660 000
Padelbanor 1 200 000 Vardagar Timmar Uthyrn Uth tim Dagar Veckor Pris (kr) Banor S:a intäkter
Övrigt 1 050 000 07.00-09.00 2 80% 1,60 5 40 450 3 432 000

09.00-14.00 5 50% 2,50 5 40 350 3 525 000
Totalt 15 910 000 14.00-17.00 3 100% 3,00 5 40 450 3 810 000

17.00-21.00 4 100% 4,00 5 40 450 3 1 080 000
Intäkter 21.00-22.00 1 60% 0,60 5 40 350 3 126 000
Intäkter padelbanor 3 852 300
Merförsäljning café 400 000 Totalt 15 78% 11,70 2 973 000
Padelskola 500 000

Totalt 4 752 300 Lördagar Timmar Uthyrn Uth tim Dagar Veckor Pris (kr) Banor S:a intäkter
08.00-17.00 9 75% 6,75 1 40 450 3 364 500

Kostnader 17.00-20.00 3 50% 1,50 1 40 350 3 63 000
Städ 50 000
Värme & el 100 000 Totalt 12 69% 8,25 427 500
Löpande underhåll 50 000
Försäkring 50 000 Söndagar Timmar Uthyrn Uth tim Dagar Veckor Pris (kr) Banor S:a intäkter
Padeltränare 700 000 09.00-18.00 9 80% 7,20 1 40 450 3 388 800

18.00-21.00 3 50% 1,50 1 40 350 3 63 000
Totalt 950 000
Överskott f avskrivningar 3 802 300 Totalt 12 73% 8,70 451 800
Avskrivningar 397 750
Överskott f finansnetto 3 404 550 GRAND TOTAL 39 73% 28,65 3 852 300
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Räkenskaper efter investeringar - DjTK
RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING

Tkr Tillgångar Eget kapital & skulder
Intäkter
Tennisspel 9 213 Hallbyggnad 11 830 Eget kapital 13 866
Medlemsavg, läger 2 529 Padelhall 16 000 Förskott tennispel & avg 5 109
Övrigt 1 197 Ombyggnation 5 000 Div kortfrist skulder 2 054
Padelrelaterat 4 752 Varulager 30 Ny balans **) 20 413

Kundfordringar 4 652
Summa 17 691 Div fordringar 441

Likvida medel 3 489
Kostnader
Personalkostnader 7 787 S:a tillgångar 41 442 S:a eget kapital & skulder 41 442
Övriga kostnader 3 915
Kostnader m h t padel 950 *) Ej beaktat ränta bankfinansering

**) Ej definierat hur post skall finansieras
Summa 12 652

Avskrivningar 848
Finansnetto 12 *)

Resultat 4 204




