
DjTK. Resultat 1 jan – 31 mars 2022 
Klubben och Bolaget. Tusental kronor 

 
                                                                  3 mån -22   3 mån -21   Diff   12 mån -21 
 
Intäkter                                                       3.337          3.065      + 272        12.920  
Kostnader 
   Personalkostnader                                    2.179          2.074      + 105          7.965 
   Övr. kostnader exkl avskrivn o. räntor   1.497          1.070      + 427          4.435 
   Avskrivningar                                              180               96      +   84             602 
   Räntekostn, netto                                           33             +  3      +   36                19 
Summa kostnader                                        3.889          3.237     +  652        13.021 
 
Resultat                                                       -  552          - 172      -   380         -  101 
 
Likvida medel         31 mars                      7.568          5.282    + 2.286 
 
Kommentarer 

1. Intäkterna ökade med 272 tkr, lika med 8,9 proc. Samma period förra året var ökningen 17,3 
proc. Största ökningen uppvisar Bistron, 182 tkr, största minskningen faktureringen för 
juniortennis, 83 tkr. Första kvartalet 2021: minskning 84 tkr resp ökning 203 tkr. 
 

2. Personalkostn. (inkl inhyrda tränare) ökade med 105 tkr, lika med 5,1 proc. Vår nyanställde 
padelansvarige ingår med lön fr o m april. Eftersom nya regler gäller för övertid – ”Maximal 
övertid som får sparas uppgår till 24 timmar” se våra Personalbestämmelser – har perioden inte 
belastats med ökningar i total övertid. Våra reserveringar för övertid är nu drygt 100 tkr för 
stora; när detta justeras uppkommer en positiv resultateffekt på samma belopp.  

 
3. Övriga kostnader ökade med 427 tkr, lika med 39,9 proc. Största ökningsposten är kostnader 

för klubb- och lägeraktiviteter som ökade från nära noll till 153 tkr. Posten var  ovanligt hög för 
i år (99 tkr enbart för Jönköpingslägret) och ovanligt låg för första kvartalet 2021 (pga 
pandemin). I övrigt ökade bistroinköp med 104 tkr, redovisningstjänster med 83 tkr, städning 
med 34 tkr, inköp av köksutrustning med 31 tkr och övrigt, netto, med 23 tkr. 

 
4. Avskrivningarna ökade med 84 tkr, till största delen beroende på att förra årets investeringar i 

den befintliga hallen nu måste skrivas av. 
 

5. Hela lånet i SEB, 19 milj kr, var per 31 mars utbetalat till oss och medför nu ränte- och 
amorteringsbetalningar. 

 
6. Alla fyra ovanstående kostnadsslag kommer att öka ytterligare. Men från hösten tillkommer 

padelintäkterna. 
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