Budget 2020
Ekonomiska bidrag

U+all 2020

Avvikelse

7,375 kr

35,576 kr

28,201 kr

100,000 kr

45,000 kr

-55,000 kr

Medlemsavgi;er junior/student

23,000 kr

15,050 kr

-7,950 kr

Tävlingsintäkter

30,000 kr

4,400 kr

-25,600 kr

5,000 kr

14,528 kr

9,528 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr
44,100 kr

10,498 kr
15,400 kr

10,498 kr
-28,700 kr

Licens ungdom
Anmälningsavgi;er
Summa intäkter

0 kr
30,000 kr
239,475 kr

0 kr
25,700 kr
166,152 kr

0 kr
-4,300 kr

Lokal
Inköp material

-45,900 kr
-100,000 kr

-39,300 kr
-105,606 kr

6,600 kr
-5,606 kr

Avgi;er förbund
Avgi;er serielagen

-4,100 kr
-3,500 kr

-3,000 kr
-2,000 kr

1,100 kr
1,500 kr

Avgi;er bank

-1,000 kr

-1,274 kr

-274 kr

-34,600 kr
-6,000 kr
-5,000 kr

-13,326 kr
-1,320 kr
-19,914 kr

21,274 kr
4,680 kr
-14,914 kr

Övriga utgi;er (hemsida, priser etc)

-4,000 kr

-5,626 kr

-1,626 kr

Tävlingsarrangemang

-3,000 kr

-650 kr

2,350 kr

-44,100 kr

-27,300 kr

16,800 kr

-30,000 kr
-281,200 kr
-41,725 kr
58,275 kr

-21,600 kr
-240,916 kr
-74,764 kr
30,842 kr
101,973 kr
27,209 kr

8,400 kr

Medlemsavgi;er senior

Kläder
Entré
Övriga intäkter
Licenser normal

ReseersäPning
Domare
Kläder

Licenser
Anmälningsavgi;er
Summa kostnader
Resultat
Resultat utan investeringar
Ingående kassa
Utgående kassa
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Kommentar
Ekonomiska bidrag

lokal budgeterades men inte inköp + lok

Medlemsavgi;er senior

resten är budgeterar i 2021, , periodiseing, ej färre medlemmar

Medlemsavgi;er junior/student

resten är budgeterar i 2021, , periodiseing, ej färre medlemmar

Tävlingsintäkter

låg pga corona

Kläder

blev mycket köpt

Entré

hade ingen entré

Övriga intäkter
Licenser normal

intern överföring nordea
färre tävlingar

Licens ungdom
Anmälningsavgi;er
Summa intäkter

ingen ungdomslicens använd
sm och dm

Lokal
Inköp material

inte 5% indexhöjning
bra erbjudande

Avgi;er förbund
Avgi;er serielagen

Ssf+vgsf: årsavgi;
färre serielag

Avgi;er bank

fortnox transak]oner

ReseersäPning
Domare
Kläder

inte så många tävlingar
inte så mkt tvälingar
kostade mer

Övriga utgi;er (hemsida, priser etc)

utbildning, licenser som skickas tbx

Tävlingsarrangemang

högtalare ]ll provtäving

Licenser

betalat ]ll rfsisu

Anmälningsavgi;er
Summa kostnader
Resultat
Resultat utan investeringar
Ingående kassa
Utgående kassa

dm + sm, dock reseesäPning gick tbx
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