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Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
15 863,003010 Försäljning
3 460,003011 Försäljning kläder

600,003038 B/L träningsgrupp
114 000,003041 B/L kurs
92 100,003043 Agility kurs
61 700,003044 Agility tävling
18 000,003045 Rally

650,003046 Rally tävling
14 455,003047 Kurs förbundsinstruktör
11 000,003048 föreläsning/kurs
3 250,003049 Övrig kurs
5 830,003052 uthyrning lokal/plan

50 375,003053 medlemsavgifter
-0,653740 Öresutjämning

S:a Nettoomsättning 391 282,35

Övriga rörelseintäkter
6 200,003988 Bidrag studiefrämjandet
5 000,003989 Bidrag SvBK
1 180,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 12 380,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 403 662,35

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-7 896,004010 Inköp materiel och varor
-5 126,004110 B/L allmän
-9 828,004115 Föreläsare/utbildning

-29 704,314120 Agility allmän
-19 360,004121 Agility tävling

-458,004130 Priser tävling
-8 306,084140 Café

-597,004145 Rally allmän
-2 800,004600 instruktörskurs

-45,804610 Öppet Hus mm
-587,504611 Medlemsaktivitet

S:a Råvaror och förnödenheter -84 708,69

318 953,66Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-6 743,005010 Lokalhyra
-42 860,005020 El

-197,905060 Städning och renhållning
-8 502,005061 Sophämtning

-36 088,585070 Reparation/underhåll
-987,005090 Övriga lokalkostnader

-5 767,005140 Vatten och avlopp
-22 463,005199 Fastighetsskötsel
-1 200,005800 Resekostnader
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-3 596,006150 Trycksaker, kläder
-10 857,006310 Företagsförsäkringar
-1 482,006430 SvBK div kostn
-4 839,006431 Sbk Skåne
-2 909,006540 IT-tjänster
-8 498,006570 Bankkostnader
-8 485,006591 Kostnad larm & bevakning

-367,396993 Lämnade bidrag och gåvor
S:a Övriga externa kostnader -165 841,87

Personalkostnader
-36 186,007010 Löner
-5 192,007060 medlemsvård
-5 573,007320 domararvoden
-2 483,007340 milers tävling

-350,007390 Övriga kostnadsers och förmåner
S:a Personalkostnader -49 784,00

S:a Rörelsens kostnader -300 334,56

103 327,79Rörelseresultat före avskrivningar
103 327,79Rörelseresultat efter avskrivningar
103 327,79Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter
-1,008400 Räntekostnader

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1,00

S:a Finansiella intäkter och kostnader -1,00

103 326,79Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
103 326,79Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
103 326,79Resultat före skatt

Årets resultat

-103 326,798999 Årets resultat
S:a Årets resultat -103 326,79

Beräknat resultat: 0,00
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