
DjTK. Resultat 1 jan – 30 juni 2022 
Klubben och Bolaget. Tusental kronor 

 
                                                                  6 mån -22   6 mån -21   Diff   12 mån -21 
 
Intäkter                                                       6.982          6.691      + 291        12.920  
Kostnader 
   Personalkostnader                                    4.643          4.190       + 453          7.965 
   Övr. kostnader exkl avskrivn o. räntor    2.966          1.950    + 1.016          4.435 
   Avskrivningar                                             424             195       + 229             602 
   Räntekostn, netto                                        117             +  5       + 122               19 
Summa kostnader                                       8.150          6.330    + 1.820         13.021 
 
Resultat                                                    - 1.168         + 361     - 1.529          -  101 
 
Likvida medel         30 juni                       2.198          4.171     - 1.973 
 
Kommentarer 

1. Intäkterna ökade med 291 tkr, lika med 4,3 proc. Samma period förra året var ökningen 14,3 
proc. Bistron ökade i år med 292 tkr, läger- o tävlingsverksamhet med 229 tkr, spelrätter med 
159 tkr. Juniorverksamheten minskade med 204 tkr  (ökade med 386 tkr 1:a halvåret 2021), 
kontraktsspel med 68 tkr, timträning med 30 tkr. 
 

2. Personalkostn. (inkl inhyrda tränare) ökade med 453 tkr, lika med 10,8 proc. Vår nyanställde 
padelansvarige ingår med lön fr o m april, vår nye bistroansvarige ingår hela halvåret i år men 
ej alls första halvåret 2021. En fast anställd tränare slutade med sista lön i april.  

 
3. Övriga kostnader ökade med 1.016 tkr, lika med 52,1 proc. Största ökningsposten är kostnader 

för klubb- och lägeraktiviteter som ökade med 262 tkr. I övrigt ökade bistroinköp med 198 tkr, 
redovisningstjänster med 158 tkr, städning med 63 tkr, inköp av köksutrustning  etc med 96 tkr, 
leasingbilkostnader med 57 tkr, fastighetsskötsel med 57 tkr –  och övrigt, netto, med 148 tkr. 

 
4. Avskrivningarna ökade med 229 tkr, till största delen beroende på att förra årets investeringar i 

den befintliga hallen nu måste skrivas av. Padelhallen börjar skrivas av i höst. 
 

5. Hela lånet i SEB, 19 milj kr,  utbetalades till oss under första kvartalet och medför nu ränte- 
och amorteringar; amorteringstiden är 10 år.  

 
6. Alla fyra ovanstående kostnadsslag kommer att öka ytterligare –  liksom hittills drivet av vår 

satsning på padel. Men i höst börjar vi få in padelintäkter. Övriga verksamheten har i stort 
oförändrade priser förutom juniorträningen, där priserna höjs med ca 20 procent fr o m i höst. 
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