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Senaste ver.nr: A1203, M9

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
100,003009 medlemsavgifter direkt till HBK

37 300,003010 medlemsavgifter redov fr SBK
169 980,003011 kursavgifter
133 386,003013 tävlingar anmälningsavg + div

9 070,003014 kurslitteratur försäljning
20 078,003015 köket försäljning

135,003017 shopen försäljning
8 805,003021 studiefrämjandet bidrag från
1 500,003022 gåvor o övrig sponsring

S:a Nettoomsättning 380 354,00

Aktiverat arbete för egen räkning
11 500,003811 uthyrning stuga planer

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 11 500,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 391 854,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-11 455,004013 tävlingar, resultatregistrering
-36 278,404014 tävlingar inköp priser, mm
-36 260,854015 köket inköp
-31 650,804016 Tävling, domararvode, beskrivare
-26 835,004019 Utbilningar
-1 670,004020 övriga kostnader

-48 018,214021 Inköp till kurser, litteratur,material
-25 137,004130 kursledararvoden externa

S:a Råvaror och förnödenheter -217 305,26

174 548,74Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-600,005010 lokalhyra andra hallar
-13 014,005193 fastighetsskötsel förvaltn (bränsle plogning mm
-7 002,205410 Förbrukningsinventarier
-1 500,005810 instruktörsutbildning

-650,005930 annonsering PR
-100,006010 arrende

-45 491,906020 el klubbstugan
-3 337,006030 renhållning
-2 865,006110 Kontorsmateriel div utrustning
-1 490,006150 Trycksaker

-10 224,996212 it tjänster
-360,006250 Porto

-1 603,506570 Bankkostnader, momsfria
-250,006993 Lämnade bidrag och gåvor

S:a Övriga externa kostnader -88 488,59

Personalkostnader
-1 482,007010 medlemsförsäkringar SBK

-13 723,007020 försäkring Trygg Hansa
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-12 138,907330 bilersättning
S:a Personalkostnader -27 343,90

S:a Rörelsens kostnader -333 137,75

58 716,25Rörelseresultat före avskrivningar
58 716,25Rörelseresultat efter avskrivningar

Övriga rörelsekostnader

-34 984,587910 avskrivning inventarier 20%
S:a Övriga rörelsekostnader -34 984,58

23 731,67Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
257,848300 ränteintäkter

S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 257,84

S:a Finansiella intäkter och kostnader 257,84

23 989,51Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
23 989,51Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
23 989,51Resultat före skatt

Årets resultat

-23 989,518999 Årets resultat
S:a Årets resultat -23 989,51

Beräknat resultat: 0,00
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