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�Årsbudget �Perioden �Ack
�Intäkter

�Klass 30
�3000 �Medlemsbidrag �0,00 �172 910,00 �172 910,00
�3002 �Fsg Pub �0,00 �102 045,63 �102 045,63
�3004 �Fsg Flugfiske �0,00 �23 953,00 �23 953,00
�3005 �Fsg Hobby �0,00 �1 810,00 �1 810,00
�3006 �Fsg Konst �0,00 �101 504,21 �101 504,21
�3007 �Fsg Kristina �0,00 �64 700,00 �64 700,00
�3014 �Fsg Tjockisholm �0,00 �80 811,00 �80 811,00
�3015 �Intäkter Villa Leire �0,00 �9 600,00 �9 600,00

�S:a Klass 30 �0,00 �557 333,84 �557 333,84

�Intäktskorrigeringar
�3780 �Öresutjämning �0,00 �0,06 �0,06

�S:a Intäktskorrigeringar �0,00 �0,06 �0,06
�S:a Intäkter �0,00 �557 333,90 �557 333,90

�Direkta kostnader
�4002 �Kostnader Pub �0,00 �-116 314,17 �-116 314,17
�4003 �Kostnader Fester �0,00 �-63 815,50 �-63 815,50
�4004 �Kostnader Flugfiske �0,00 �-21 760,00 �-21 760,00
�4005 �Kostnader Hobby �0,00 �-4 382,00 �-4 382,00
�4006 �Kostnader Konst �0,00 �-90 556,50 �-90 556,50
�4007 �Kostnader Kristina �0,00 �-51 382,00 �-51 382,00
�4012 �Kostnader Skogstorp �0,00 �-11 506,00 �-11 506,00
�4014 �Kostnader Tjockisholm �0,00 �-121 339,04 �-121 339,04
�4015 �Kostnader Villa Leire �0,00 �-33 423,00 �-33 423,00
�4016 �Kostnader Idrott �0,00 �-7 269,08 �-7 269,08
�4017 �Kostnader Idrott-Pensionärsgym �0,00 �-1 986,00 �-1 986,00
�4018 �Kostnader Bowling �0,00 �-9 775,00 �-9 775,00
�4019 �Kostnader Skidor �0,00 �-1 650,00 �-1 650,00
�4021 �Kostnader Orientering �0,00 �-1 350,00 �-1 350,00
�4022 �Kostnader Rinkbandy �0,00 �-3 155,00 �-3 155,00
�4023 �Kostnader Fortboll �0,00 �625,00 �625,00
�4031 �Turbinhistoria �0,00 �-12 530,00 �-12 530,00

�S:a Direkta kostnader �0,00 �-551 568,29 �-551 568,29
�Bruttovinst �0,00 �5 765,61 �5 765,61

�Övriga kostnader
�7171 �Representation avdr gill �0,00 �-8 418,00 �-8 418,00
�7310 �Företagsförsäkringar �0,00 �-776,00 �-776,00
�7791 �Fastighetsskatt �0,00 �-14 810,00 �-14 810,00

�S:a Övriga kostnader �0,00 �-24 004,00 �-24 004,00
�Resultat före avskrivningar �0,00 �-18 238,39 �-18 238,39

�Avskrivningar
�7921 �Avskrivn byggnader �0,00 �-6 621,00 �-6 621,00

�S:a Avskrivningar �0,00 �-6 621,00 �-6 621,00
�Resultat efter avskrivningar �0,00 �-24 859,39 �-24 859,39

�Finansiella intäkter
�8015 �Utdeln andra sv företag �0,00 �63,75 �63,75
�8020 �Ränteintäkter �0,00 �664,08 �664,08
�8070 �Skattefria ränteintäkter �0,00 �1,00 �1,00

�S:a Finansiella intäkter �0,00 �728,83 �728,83

�Finansiella kostnader
�8120 �Räntekostnader �0,00 �-0,02 �-0,02
�8150 �Räntekostnader levskulder �0,00 �-272,00 �-272,00
�8170 �Bankkostnader �0,00 �-1 899,05 �-1 899,05

�S:a Finansiella kostnader �0,00 �-2 171,07 �-2 171,07
�Resultat efter finansiella intäkter och kostnader �0,00 �-26 301,63 �-26 301,63
�Resultat före bokslutsdispositioner och skatt �0,00 �-26 301,63 �-26 301,63
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�Årsbudget �Perioden �Ack
�Bokslutsdispositioner

�8830 �Förändring av allmän investeri �0,00 �40 000,00 �40 000,00
�S:a Bokslutsdispositioner �0,00 �40 000,00 �40 000,00

�Resultat före skatt �0,00 �13 698,37 �13 698,37
�Nettoresultat �0,00 �13 698,37 �13 698,37

�8999 �Redovisat resultat �0,00 �-13 698,37 �-13 698,37


