
Svenska Australian shepherdklubben

Styrelsemöte SASK 13/10 kl 19.00 via Skype.

Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Maria Jönsson, Cari 
Hansson, Per Edorson

Anmält förhinder: Veronica Hagéus, Emma Farhang, Ingrid Wigur

§ 84 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 85 Val av justerare
 Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jessica Nyström.

§ 86 Godkännande av dagordningen
Två övriga frågor aviserades. Styrelsen beslutade att lägga till en punkt 
ang ”bra projekt för framtiden” på kommande dagordningar, så att projekt
inte faller i glömska bara för att de inte kan genomföras på en gång. 
Dagordningen godkändes.

§ 87 Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom.

Protokollet godkändes.

§ 88 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser. 

Ang IK438: Ansökan om officiell utställning 2016, beslutade styrelsen att 
först kontrollera med Sandra Wesa.

Ang IK 464: Förfrågan om kontaktperson i klubben för Studiefrämjandet i 
Stockholm. Styrelsen utser Per till kontaktperson.

§ 89 Rapporter från aktivitetsområden
Ang vallning beslutade styrelsen att det ska synas på hemsidan vilka 
datum och vilka platser i övriga Europa det sker ASCA tävlingar, samt att 
lägga ut blänkare om när anmälningstider börjar närma sig sitt slut.
IKV:s anlagstester kommer att bli officiella under 2014 och tävlingar 
kommer att starta upp under 2017. Föreningen behöver hjälp med att 
anordna träningstillfällen. Styrelsen beslutar att det vore på sin plats med 
en presentation om vad IKV står för och vad det kommer att innebära för 
vår ras att det kommer att finnas möjligheter att meritera sin hund på 
officiella prov.

Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten tillSvenska Brukshundsklubben 
(SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruksras, både 
mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker främst genom information, utbildning och 
erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning 
medlemmar emellan. Mer info finns på www.sask.nu
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Mentaldagen för Jörgen Karlsson kan fortfarande ta emot fler åhörare. 
Styrelsen beslutar att Jeanette frågar SBK Skåne-distriktet om det är 
möjligt att få göra reklam på deras hemsida, så att fler får möjlighet att 
delta.
Ett MT är inplanerat på Heby Bk i maj 2014 och är i dagsläget i princip 
redan fullbokat.

§ 90 Projekt Avel och Hälsa
Arbetet med att revidera Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är snart slutfört 
och kommer inomkort presenteras för styrelsen.
Jessica Nyström och Lena Stangvik är anmälda och åker på utbildning i hur
man ska använda Lathunden på bästa sätt den 23 november. De kommer 
även närvara på den Avels- och uppfödarkonferens som hålls den 24 
november. Då styrelsen bjöd in alla uppfödare som är intresserade att 
anmäla sig själva till den avels- och uppfödarkonferensen har styrelsen i 
dagsläget ingen vetskap om någon uppfödare anmält sig. 
Styrelsen har frågat medlemmarna om hjälp med att översätta dokument 
utgivna av amerikanska hälso-organisationen, ASHGI, dokument som på 
ett enkelt och utbildande sätt förklarar varför man bör se upp med vissa 
egenskaper hos tilltänkta avelsdjur, innan de går i avel. Dokumenten 
kommer sedan de översatts till Svenska läggas ut på hemsidan. Uppdraget
att översätta är taget.

§ 91 PR/Info 
• Informationsmaterial/folder är snart klart.
• Ställningstagande till om SASK ska ha nätbaserad arkivering 

bordläggs.
• Beställning för leverans av klistermärken och tygmärken är gjord 

och det är snart dags att börja distribuera dem till alla som beställt.
• Profilkläder. Styrelsen beslutar undersöka intresset för T-shirts eller 

dylikt som skulle kunna vara speciellt framtagna just till 
rasmästerskap, eller rasspecial, med års-specifikt tryck på.

• Rasmonter på Stora Stockholm kommer att finnas om intresse att 
medverka finns bland medlemmarna. Fråga läggs ut på facebook. 
Per och Emma utses till kontaktpersoner.

• Hemsidearbetet framskrider, men det är tungarbetat. I dagsläget är 
det prioriterat att skicka ut ett brev till alla uppfödare med 
information om dagsläget för klubbens arbete.

• Per har arbetat fram ett kalendarium för årets olika aktiviteter som 
rör styrelsearbetet i huvudsak men på sikt även medlemmarna. 
Detta kommer då att återfinnas på hemsidan. 

Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten tillSvenska Brukshundsklubben 
(SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruksras, både 
mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker främst genom information, utbildning och 
erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning 
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• Per kontaktar Barbro Olsson på SBK och frågar om det finns någon 
möjlighet för kubben att få ta del av det dokument hon visade på 
RAS/RUS-D konferensen, där det på ett enkelt och överskådligt sätt 
gick att fylla i olika projekt och sedan ändra status för projektet allt 
eftersom det framskrider.

§92 Verksamhet
Styrelsen beslutar att årsmötet 2014 kommer att avhållas den 9 mars. 
Jessica får i uppdrag att lägga ut en fråga på FB om var i landet våra 
medlemmar helst ser att mötet hålls samt om det finns någon som har 
möjlighet att låna lokal utan kostnad och då också hålla i arrangemanget.

§ 93 Rapporter LO:n
Styrelsen diskuterade LO:na och hur man ska rekrytera medlemmar som 
kan tänka sig att hjälpa till. Vi är övertygade om att det är störst möjlighet 
att få bra/rätt arrangemang om de genomförs via LO:na.
LO-syd kommer att arrangera en mentaldag med Jörgen Karlsson, den 26  
oktober och i samband med den dagen arrangeras tävlingen Årets 
Skånska aussie.
LO-väst kommer att ha en uppfödarträff i Allingsås den 3 nov. Styrelsen 
undersöker om det finns någon ur styrelsen som har möjlighet att närvara 
på den sistnämnda.

§ 94 Ekonomisk rapport
Ekonomin visar på ett litet överskott hittills i år. Maria och Per får i 
uppdrag att skriva ihop ett underlag som alla som vill hålla i ett 
arrangemang i klubbens namn ska få, för att underlätta för arrangören att 
göra en så korrekt budget som möjligt. I underlaget ska man även finna 
det man behöver för att kunna göra en kostnadskalkyl, samt vikten av att 
skicka in kvitton och fakturor till styrelsen utan dröjsmål. Det är oerhört 
viktigt att kalkyler sänds in, så att styrelsen vet vilka kostnader som 
godkänts.
Styrelsens ekonomiska rapport godkändes.

§ 95 Beslut tagna mellan möten
Styrelsen har beslutat att beställa statyetter till särskilt välförtjänta 
medlemmar, som kommer att delas ut vid årsmöten.
Rasmästerskap för 2014 är ansökt och kommer att hållas i Håverud 5-7 
september.

§ 96 Återstående punkter sedan föregående protokoll
Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten tillSvenska Brukshundsklubben 
(SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruksras, både 
mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker främst genom information, utbildning och 
erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning 
medlemmar emellan. Mer info finns på www.sask.nu
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Guldtackan
Styrelsen har återkopplat till arrangören om de synpunkter som kommit in 
via den enkät som sänts ut. Fortfarande saknas en resultatlista som ska 
publiceras på hemsidan.

Rasmästerskapet
Det kommer fortfarande in enkätsvar, så en sammanställning görs till 
nästa styrelsemöte. Hittills inkomna svar är övervägande väldigt positiva.

§ 97 Övriga frågor
En fråga har kommit in angående hur det går till när en uppfödare själv 
arrangerar en exteriörbeskrivning. Jeanette återkopplar och hänvisar till 
SBK:s hemsida för information.

Ska vi som klubb inrätta ett vandringspris i Gunnar Larssons namn. 
Jeanette tar kontakt med hans familj.

§ 98 Nästa möte
Nästa möte sker via Skype den 10 november kl 19.00. 

§ 99 Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande:

…………………………………………    
………………………………………………

Cari Hansson               Jeanette Forssman

Justerare:

………………………………………..
Jessica Nyström
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Resultatrapport för perioden 2013-09-01-2013-09-30

  
Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER

 

Intäkter

3013 Start-/anmälningsavgifter 0,00 0,00 17 200,00 0,00

3110 Intäkter MH/MT 0,00 1 800,00 7 800,00 4 200,00

3120 Intäkter Läger 0,00 -1 665,00 0,00 47 280,00

3130 Intäkter Rasspecialen 0,00 0,00 31 204,00 22 781,00

3140 Intäkter Vallning 4 380,00 0,00 44 930,00 7 500,00

3150 RASmästerskap 17 365,00 0,00 21 725,00 0,00

3153 Anmälnings-/deltagaravgift 0,00 0,00 2 100,00 0,00

3210 Intäkter Tidning 400,00 0,00 400,00 0,00

3215 Intäkter Aussiekalender 0,00 0,00 5 580,00 2 410,00

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 0,00 3 385,96 0,00

3230 Reklam-/annonsintäkter 0,00 0,00 800,00 0,00

3320 Uppfödarlista 0,00 800,00 6 430,00 8 400,00

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 2 997,00 0,00 3 897,00

3380 Andra aktiviteter 0,00 0,00 0,00 200,00

3890 Medlemsavgifter 510,00 6 700,00 84 335,00 77 330,00

S:a intäkter 22 655,00 10 632,00 225 889,96 173 998,00

 

Driftkostnader

4018 Kostnader SBK 0,00 0,00 0,00 -1 436,00
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4019 SBK Kongress + konferens 0,00 0,00 -4 769,00 -3 400,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 0,00 -6 806,65 -2 079,00

4021 Funktionärskostnader -600,00 0,00 -600,00 0,00

4022 Priser, medaljer 0,00 0,00 -2 168,00 0,00

4029 Övriga kostnader 0,00 0,00 -825,00 0,00

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten -10 432,00 0,00 -25 042,60 -15 459,00

4052 Annonskostnader 0,00 0,00 -300,00 0,00

4110 Kostnader MH/MT -1 149,92 -1 806,50 -9 984,42 -3 606,50

4120 Kostnader Läger 0,00 -14 981,21 0,00 -40 931,21

4122 Priser, medaljer 0,00 0,00 -2 070,50 -842,00

4130 Kostnader Rasspecialen 0,00 -1 517,00 -33 125,85 -15 351,56

4140 Kostnader Vallning 0,00 0,00 -29 985,00 -6 695,00

4150 Kostnader Rasmästerskap -24 063,80 0,00 -24 063,80 0,00

4160 Kostnader Avel och hälsa -1 316,00 0,00 -1 316,00 -1 730,00

4170 Kostnader exteriör 0,00 0,00 -300,00 0,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 -14 272,00 -42 560,93 -34 373,59

4215 Kostnader Kalender 0,00 0,00 -256,00 0,00

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 0,00 -3 852,00 0,00

4230 Kostnader PR/Info 0,00 -1 629,00 -1 676,00 -2 527,00

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 0,00 0,00 -3 488,90

4359 Övriga kostnader 0,00 0,00 -2 000,00 0,00

4380 Andra aktiviteter 0,00 0,00 0,00 21,00

S:a driftkostnader -37 561,72 -34 205,71 -191 701,75 -131 898,76

DELRESULTAT -14 906,72 -23 573,71 34 188,21 42 099,24

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

 

javascript:ShowEntryDrillDown(4019,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4019,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4019,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4019,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4020,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4020,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4020,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4020,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4021,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4021,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4021,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4021,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4022,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4022,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4022,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4022,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4029,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4029,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4029,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4029,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4051,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4051,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4051,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4051,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4052,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4052,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4052,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4052,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4110,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4110,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4110,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4110,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4120,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4120,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4120,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4120,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4122,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4122,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4122,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4122,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4130,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4130,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4130,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4130,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4140,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4140,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4140,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4140,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4150,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4150,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4150,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4150,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4160,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4160,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4160,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4160,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4170,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4170,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4170,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4170,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4210,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4210,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4210,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4210,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4215,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4215,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4215,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4215,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4220,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4220,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4220,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4220,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4230,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4230,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4230,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4230,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4350,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4350,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4350,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4350,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4359,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4359,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4359,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4359,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4380,'01-09-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4380,'01-09-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4380,'01-01-2013','30-09-2013','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4380,'01-01-2012','30-09-2012','','','',0,0,0,'','');


2013-10-09 294565 - Svenska Australian ShepherdKlubben

https://secure.e-conomic.com/secure/default.asp 3/3

Övriga externa kostnader

5420 Dataprogram 0,00 0,00 -259,00 0,00

5940 Utställning och mässor 0,00 0,00 0,00 -1 788,89

6250 Porto 0,00 -498,00 -747,00 -3 823,00

6260 Förbruknings/kontorsmaterial 0,00 0,00 -675,00 0,00

6530 Redovisningstjänster 0,00 0,00 -518,00 -777,00

6540 IT-tjänster -1 699,00 0,00 -1 699,00 0,00

6570 Bankkostnader -1,50 0,00 -484,50 -568,50

S:a övriga externa kostnader -1 700,50 -498,00 -4 382,50 -6 957,39

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -16 607,22 -24 071,71 29 805,71 35 141,85

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -16 607,22 -24 071,71 29 805,71 35 141,85

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

-16 607,22 -24 071,71 29 805,71 35 141,85

RESULTAT FÖRE SKATT -16 607,22 -24 071,71 29 805,71 35 141,85

BERÄKNAT RESULTAT -16 607,22 -24 071,71 29 805,71 35 141,85
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Balansrapport för perioden 2013-09-01-2013-09-30

Nr Namn Ingående balans, år Ingående balans, period Perioden Utgående balans

TILLGÅNGAR

 

Anläggningstillgångar

 

Omsättningstillgångar

1700
Förutbet

kostn/upplupna int
4 000,00 0,00 0,00 0,00

1920 PlusGiro 160 445,24 188 999,99 -16 607,22 172 392,77

S:a

omsättningstillgångar
164 445,24 188 999,99 -16 607,22 172 392,77

TOTALT TILLGÅNGAR 164 445,24 188 999,99 -16 607,22 172 392,77

 

SKULDER & EGET

KAPITAL

 

Eget kapital

2069 Årets resultat -157 863,36 -157 863,36 0,00 -157 863,36

Beräknat balanserat

resultat
15 276,30 -31 136,63 16 607,22 -14 529,41

S:a eget kapital -142 587,06 -188 999,99 16 607,22 -172 392,77

 

Obeskattade reserver

S:a obeskattade

reserver
0,00 0,00 0,00 0,00

 

Långfristiga skulder

S:a långfristiga

skulder 0,00 0,00 0,00 0,00
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Kortfristiga skulder

2900

Upplupna

kostnader/förutbetalda

intäkt

-21 858,18 0,00 0,00 0,00

S:a kortfristiga

skulder
-21 858,18 0,00 0,00 0,00

TOTALT SKULDER &

EGET KAPITAL
-164 445,24 -188 999,99 16 607,22 -172 392,77
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