
�Veberöds Brukshundklubb �Sida: �1

�Resultatrapport �Utskrivet: �17-02-16
�Preliminär

�Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 �Senaste vernr: �602
�Resultatenhet: Hela företaget
�Period: 16-01-01 - 16-12-31

�Perioden �Period fg år

�Intäkter
�Klass 31

�3110 �Intäkter Kurser �338 025,00 �203 272,50
�3115 �Intäkter Räddningshund �0,00 �36 964,00
�3120 �Intäkter Tävlingar �34 755,00 �32 995,00
�3130 �Intäkter Köket �8 899,00 �12 962,80
�3135 �Intäkter Kurslitteratur �1 085,00 �3 370,00
�3141 �Intäkter Kläder  o märke �0,00 �3 000,00
�3150 �Intäkter Lotteri �840,00 �4 000,00
�3180 �Intäkter Utställning �57 915,00 �57 455,00
�S:a Klass 31 �441 519,00 �354 019,30

�Klass 32
�3200 �Intäkter Lokal �0,00 �500,00
�3210 �Sponsring klubbstuga �0,00 �7 850,00
�S:a Klass 32 �0,00 �8 350,00

�Fakturerade kostnader
�3680 �Öresutjämning �0,45 �0,00
�S:a Fakturerade kostnader �0,45 �0,00

�Övriga rörelseintäkter
�3811 �Uthyrning av lokaler �500,00 �0,00
�S:a Övriga rörelseintäkter �500,00 �0,00

�Erhållna bidrag
�3900 �Medlemsavgifter �33 954,00 �43 485,00
�3985 �Lönebidrag AMS �28 235,00 �67 860,00
�3989 �Vuxenskolan �36 161,00 �49 079,00
�S:a Erhållna bidrag �98 350,00 �160 424,00

�S:a Intäkter �540 369,45 �522 793,30

�Direkta kostnader
�4110 �Kostnader Kurser �-166 175,76 �-10 862,44
�4115 �Kostnader Räddningshund �-8 943,43 �-47 659,73
�4120 �Kostnader Tävlingar �-37 141,90 �-25 195,30
�4130 �Kostnader Köket �-16 841,79 �-16 538,20
�4135 �Kostnader Kurslitteratur �0,00 �-9 411,90
�4140 �Kostnader övrigt �-16 175,00 �0,00
�4141 �Kostnader Kläder o märke �0,00 �-5 565,00
�4180 �Kostnader Utställning �-45 983,00 �-49 789,57
�4610 �Medlemsavräkning, medlemsavgift �0,00 �-9 018,00
�S:a Direkta kostnader �-291 260,88 �-174 040,14

�Bruttovinst �249 108,57 �348 753,16

�Personalkostnader
�5010 �Lokalhyra �-74 400,00 �-76 996,00
�5030 �Övriga kostnader-träningsplan �-3 547,00 �-690,61
�5050 �Lokaltillbehör hyrd lokal �0,00 �-645,00
�5090 �Övr kostnader hyrd lokal �-12 658,00 �-13 380,00
�5190 �Elförbrukning �-1 362,00 �0,00
�5192 �Företags försäkring �-3 187,00 �0,00
�5400 �Förbrukningsmaterial �-308,00 �-917,00
�5410 �Förbrukningsinventarier �-9 675,00 �0,00
�S:a Personalkostnader �-105 137,00 �-92 628,61

�Övriga kostnader
�6110 �Kontorsmaterial �-7 579,00 �-5 209,00
�6211 �Fast telefoni �-5 574,00 �-6 762,00
�6230 �Datakommunikation �-3 906,00 �-3 808,50
�6250 �Porto �-1 520,00 �-3 242,50
�6390 �Övr kostnader �-4 290,48 �-1 999,00
�6570 �Bank- o postgirokostnader �-2 892,50 �-1 090,50



�Veberöds Brukshundklubb �Sida: �2

�Resultatrapport �Utskrivet: �17-02-16
�Preliminär

�Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 �Senaste vernr: �602
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�Perioden �Period fg år
�7010 �Löner �-87 538,50 �-128 047,00
�7311 �Körersättning �0,00 �-8 964,93
�7510 �Sociala avgifter �-27 021,00 �-40 226,00
�7520 �FORA-försäkring �-450,00 �-450,00
�7530 �Medlemsförsäkring �-1 728,00 �-1 182,00
�7610 �Kostnader utbildning �-2 004,00 �-7 073,09
�7690 �Ledar- o funktionärkostnader �0,00 �-3 960,00
�S:a Övriga kostnader �-144 503,48 �-212 014,52

�Resultat före avskrivningar �-531,91 �44 110,03

�Avskrivningar
�7930 �Avskrivning inventarier �-6 004,00 �0,00
�S:a Avskrivningar �-6 004,00 �0,00

�Resultat efter avskrivningar �-6 535,91 �44 110,03

�Resultat efter finansiella intäkter och kostnader �-6 535,91 �44 110,03

�Extraordinära intäkter
�8300 �Ränteintäkter �0,00 �53,96
�S:a Extraordinära intäkter �0,00 �53,96

�Extraordinära kostnader
�8410 �Ränta banklån �-1 455,00 �0,00
�S:a Extraordinära kostnader �-1 455,00 �0,00

�Resultat före bokslutsdispositioner och skatt �-7 990,91 �44 163,99

�Resultat före skatt �-7 990,91 �44 163,99

�Nettoresultat �-7 990,91 �44 163,99

�8999 �Redovisat resultat �7 990,91 �-44 163,99


