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VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB 889201-0474

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A655, M2

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
1 330 304,003010 Anmälningsavgifter

50 000,003020 Sponsorer & bidrag
72 847,003021 Samordnande klubbar
28 200,003031 Entréavgifter
63 100,003032 Parkering
89 165,003040 Priser och plaketter
55 117,303050 Servering
1 500,003060 Monterhyra
9 605,003070 Lotterier
4 200,003110 Medlemsaktiviteter - kurser
4 000,003112 Medlemsaktiviteter - föreläsningar

85 800,003114 Medlemsaktiviteter- ögonspegling
5 450,003119 Medlemsaktiviteter - övriga

59 990,003125 Sponsorer
288 830,963130 Uthyrning arena  - medlemmar
52 700,003131 Uthyrning arena - klubbar
23 200,003132 Uthyrning arena - vnkk
2 940,003135 Uthyrning arena - övriga

96 180,003210 Medlemsavgifter
129,913250 Övrigt

S:a Nettoomsättning 2 323 259,17

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 2 323 259,17

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-21 700,004010 Hyreskostnad - lokal
-8 206,564011 Hyreskostnad - transport
-3 810,004015 Hyreskostnad övrigt

-990,004020 Material
-230 052,204021 Varor
-10 302,004022 Priser

-165 131,504023 Rosetter
-15 050,004024 Supé
-1 246,004030 Katalog

-49 000,004035 Klubbinhyrning
-9 240,004041 Återbetalning anmälningsavgifter - domarbyte

-12 470,004042 Återbetalning anmälningsavgifter - övrigt
-120 415,004050 Registrering - SKK
-90 895,004051 Registrering - FCI
-93 799,004060 Domare - arvode

-510,004062 Domare - egenavgifter
-158 015,614063 Domare - resor
-69 399,004064 Domare - logi
-39 821,294065 Domare - mat
-2 640,004066 Domare - traktamente

-144,004067 Domare - övrigt
-109 178,004070 Ringsekreterare - arvode

-1 626,004072 Ringsekreterare - egenavgifter
-29 833,154073 Ringsekreterare - resor
-33 110,004074 Ringsekreterare - logi
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-34 557,714075 Ringsekreterare - mat
-58 070,004080 Funktionärer - arvode
-3 921,604083 Funktionär  - resor
-2 548,004085 Funktionär - mat

-67 860,504090 Övriga kostnader - förberedelse & sammanställning
-8 516,444095 Övriga kostnader

S:a Råvaror och förnödenheter -1 452 058,56

871 200,61Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-2 098,005010 Medlemsaktiviteter - kurser
-1 170,005011 Medlemsaktiviteter- utbildningar
-4 000,005012 Medlemsaktiviteter - föreläsningar

-67 190,005014 Medlemsaktiviteter - ögonspegling
-3 000,005015 Medlemsaktiviteter - uppfödarträff
-1 250,005022 Representation (gåvor, uppvaktning m.m)
-2 400,005028 Dog Y Awards

-444,005031 Styrelsemöte - resor
-480,005032 Styrelsemöte - mat

-14 451,685060 Konferenser - styrelse
-1 100,005070 Utbildningar - styrelse

-39 668,005410 Förbrukningsinventarier
-2 536,805460 Förbrukningsmaterial
-5 183,505800 Resekostnader

-465 000,006010 Lokal Hyra
-121 000,006011 Lokal - övrigt
-13 130,906022 Förbrukningsartiklar
-5 414,006025 Renhållning

-19 948,476030 Telefon, data & fax
-11 836,806031 Kontorsmaterial
-20 877,006044 Administration - bokföring & revision

-570,006050 Försäkringar
-2 827,006110 Kontorsmateriel
-2 174,006250 Porto
-4 680,006310 Företagsförsäkringar
-6 401,006570 Bankkostnader, momsfria

S:a Övriga externa kostnader -818 831,15

S:a Rörelsens kostnader -2 270 889,71

52 369,46Rörelseresultat före avskrivningar
52 369,46Rörelseresultat efter avskrivningar
52 369,46Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
6,008310 Ränteintäkter

S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 6,00

S:a Finansiella intäkter och kostnader 6,00

52 375,46Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
52 375,46Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
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52 375,46Resultat före skatt
Årets resultat

-52 375,468999 Årets resultat
S:a Årets resultat -52 375,46

Beräknat resultat: 0,00
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