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VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB 889201-0474

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A480, M4

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
186 000,003010 Anmälningsavgifter

2 330,003040 Priser och plaketter
7 895,003050 Servering

20 202,313090 Övriga intäkter utställning
16 000,003110 Medlemsaktiviteter - kurser
75 550,003114 Medlemsaktiviteter- ögonspegling
14 300,003116 Medlemsaktiviteter - uppfödarutbildning
6 350,003119 Medlemsaktiviteter - övriga

112 579,003125 Sponsorer
306 904,503130 Uthyrning arena  - medlemmar
96 700,003131 Uthyrning arena - klubbar
25 000,003132 Uthyrning arena - vnkk
2 500,003135 Uthyrning arena - övriga

86 640,003210 Medlemsavgifter
S:a Nettoomsättning 958 950,81

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 958 950,81

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-26 500,004010 Hyreskostnad - lokal
-3 253,404020 Material

-12 066,744021 Varor
-16 221,504023 Rosetter
-3 750,004042 Återbetalning anmälningsavgifter - övrigt
-7 515,004050 Registrering - SKK

-28 408,004060 Domare - arvode
-3 308,004061 Domare - skatter
-3 054,004062 Domare - egenavgifter
-7 727,004063 Domare - resor

-10 100,004064 Domare - logi
-8 210,004065 Domare - mat
-5 100,004070 Ringsekreterare - arvode

-753,004072 Ringsekreterare - egenavgifter
-144,004073 Ringsekreterare - resor

-2 778,004074 Ringsekreterare - logi
-3 016,004080 Funktionärer - arvode

-769,004082 Funktionärer - egenavgift
-635,004083 Funktionär  - resor

-1 071,004084 Funktionär - logi
-3 816,004085 Funktionär - mat

-15 444,004090 Övriga kostnader - förberedelse & sammanställning
-1 250,004095 Övriga kostnader

S:a Råvaror och förnödenheter -164 889,64

794 061,17Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-58 688,005014 Medlemsaktiviteter - ögonspegling
-540,005022 Representation (gåvor, uppvaktning m.m)

-2 413,005031 Styrelsemöte - resor
-1 172,005032 Styrelsemöte - mat
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-3 000,005040 Årsmöte
-10 425,005050 Kennelfullmäktige
-1 886,005460 Förbrukningsmaterial
-2 128,005800 Resekostnader

-465 500,006010 Lokal Hyra
-10 031,006011 Lokal - övrigt
-19 190,006021 Underhåll och reparationer
-7 496,506022 Förbrukningsartiklar
-3 779,006025 Renhållning

-12 420,976030 Telefon, data & fax
-3 163,006031 Kontorsmaterial
-3 000,006040 Administration - resor
-6 830,906043 Administration - postgiro & bank

-11 875,006044 Administration - bokföring & revision
-4 990,006050 Försäkringar
-6 215,006110 Kontorsmateriel

-210,006250 Porto
-8 593,486570 Bankkostnader, momsfria

S:a Övriga externa kostnader -643 546,85

S:a Rörelsens kostnader -808 436,49

150 514,32Rörelseresultat före avskrivningar
150 514,32Rörelseresultat efter avskrivningar
150 514,32Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
-602,438330 Valutakursdifferenser

S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter -602,43

S:a Finansiella intäkter och kostnader -602,43

149 911,89Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
149 911,89Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
149 911,89Resultat före skatt

Årets resultat

-149 911,898999 Årets resultat
S:a Årets resultat -149 911,89

Beräknat resultat: 0,00
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