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Klubbens omsättning ligger på samma nivå som föregående år och antalet medlemmar som 

deltar i träning fortsätter att öka. Klubben hade vid årets slut då bokslutet gjordes ca 94 000kr 

på bankkontot (99 000 kr*, 2017). Intäkterna har minskat något under 2018 jämfört med 

2017. Förklaringen till detta är bl.a. att indrivningen av krediter som skedde 2017 tillfälligt 

ökade intäkterna för 2017. Rensat från denna extraordinära intäkt 2017 ligger verksamhetens 

intäkter för 2018 på samma nivå som 2017. Intäkterna från träningsavgifter har ökat medan 

sponsorintäkter och bidragsintäkter har minskat. Abonnemangsintäkterna för uthyrning av 

hallen till andra klubbar ligger på samma nivå som föregående år. Klubbens verksamhet 

genererade 2018, 42 328 kr (47 650 kr 2017) i lokalkompensationsbidrag från 

Riksidrottsförbundet och Lunds kommun. 

På utgiftssidan har klubbens kostnader ökat med ca 7%. I dessa 7% ingår två större inköp. 

Inköp av en bollmaskin samt inköp av en ny varmvattenberedare. Kostnaden för bollmaskinen 

togs i sin helhet under 2018 (19 000kr) och kostnaden för varmvattenberedaren (18 000kr) har 

bokförts som en investering med en avskrivningstid på 5 år. Utgifterna för den löpande 

verksamheten rensat från inköpet av bollmaskinen som var en engångskostnad har ökat ca 

2%. Vår enskilt största utgiftspost är el för belysning och uppvärmning av hallen. Denna post 

fortsätter att öka och det är framför allt nätavgiften som ökar. Under året har elkostnaden ökat 

med 14% från ca 61 000kr 2017 till ca 70 000kr. Kostnadsökningen för el har balanserats med 

den sänkta kostnaden för städning av hall och tillhörande lokaler. 

Det ändrade upplägget för städning av hall och tillhörande lokaler som vi genomförde 2017 

har fått fullt genomslag 2018. Städkostnaderna har sänkt med 60% från ca 24 000kr 2017 till 

ca 10 000kr 2018. 

 

Resultatet efter avskrivningar var 11 782kr, att jämföra med förra årets resultat på 47 671 kr.  

 

* Rensat från förutbetalda träningsavgifter för 2018 
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