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Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
15 690,003010 Försäljning
10 485,003011 Försäljning kläder

950,003038 B/L träningsgrupp
68 660,003041 B/L kurs
55 400,003043 Agility kurs
20 285,003044 Agility tävling
6 000,003045 Rally

27 135,003046 Rally tävling
10 630,003047 Kurs förbundsinstruktör
2 300,003052 uthyrning lokal/plan

48 723,003053 medlemsavgifter
550,003610 Försäljning av material

-245,753740 Öresutjämning
S:a Nettoomsättning 266 562,25

Övriga rörelseintäkter
500,003911 Hyresintäkter

5 600,003988 Bidrag studiefrämjandet
S:a Övriga rörelseintäkter 6 100,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 272 662,25

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-1 651,104010 Inköp materiel och varor

-300,004115 Föreläsare/utbildning
-15 116,994120 Agility allmän
-11 497,004121 Agility tävling
-8 127,004140 Café

-872,004146 Rally tävling
-11 000,004600 instruktörskurs

S:a Råvaror och förnödenheter -48 564,09

224 098,16Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-6 559,005010 Lokalhyra
-34 967,005020 El
-1 188,905060 Städning och renhållning
-8 563,985061 Sophämtning
-1 610,005070 Reparation/underhåll
-8 874,005140 Vatten och avlopp

-29 541,005199 Fastighetsskötsel
-16 250,005410 Förbrukningsinventarier
-4 123,905460 Förbrukningsmaterial

-13 862,006150 Trycksaker, kläder
-957,756213 Internet

-10 404,006310 Företagsförsäkringar
-500,006540 IT-tjänster

-7 842,506570 Bankkostnader
-3 117,006590 Övriga externa tjänster
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-8 155,006591 Kostnad larm & bevakning
-7 786,186992 Övr ext kostn, ej avdragsgilla

S:a Övriga externa kostnader -164 302,21

Personalkostnader
-18 180,007010 Löner
-3 631,857060 medlemsvård
-1 775,007320 domararvoden
-5 600,007321 Domararvoden rally
-1 500,007322 Arvoden övriga rally

-500,007340 milers tävling
-463,007342 milers övrigt

-1 994,007346 Milersättning rally
-1 000,007610 Utbildning

S:a Personalkostnader -34 643,85

S:a Rörelsens kostnader -247 510,15

25 152,10Rörelseresultat före avskrivningar
25 152,10Rörelseresultat efter avskrivningar
25 152,10Resultat före finansiella intäkter och kostnader
25 152,10Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
25 152,10Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
25 152,10Resultat före skatt

Årets resultat

-25 152,108999 Årets resultat
S:a Årets resultat -25 152,10

Beräknat resultat: 0,00
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