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WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP 833600-1899

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A347, M90

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
6 700,003001 Inträdesavgifter

117 600,003002 Medlemsavgifter
400,003009 Avgift Mastkran

1 000,003010 Försäljning
3 000,003201 Hyra Skansholmen

114 899,003401 Vinterplatsavgifter
16 400,003402 Avgift ej utförd arbetsplikt

354 075,003403 Bryggavgifter (serviceavg, hyror och bojar)
4 400,003404 Slipavgift
1 500,003407 Mastskjul
3 500,003601 Hyra klubbhus

62 523,003701 Gästhamnsavgifter
S:a Nettoomsättning 685 997,00

Förändring av varulager
-32 827,004901 Infokostnader inkl WSS nytt, porto distr
-3 668,004902 Webbkostnader

S:a Förändring av varulager -36 495,00

Övriga rörelseintäkter
1 553,183987 Erhållna kommunala bidrag

10 548,003989 Övriga erhållna bidrag
S:a Övriga rörelseintäkter 12 101,18

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 661 603,18

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-17 294,004001 Medl. avg SSF, SMSF, Föreningsarkiv mfl
-1 956,774002 Styrelse kostnader
-2 018,254003 Veteransektionens omkostnader

-23 717,804201 Underhåll och drift Skansholmen
-1 793,224319 Övriga kostnader ungdomssektionen
-9 494,234320 övriga kostnader kappseglingssektionen

-394 544,644402 Reparation o underhåll varvet
-10 494,544501 Underhåll klubbhus
-1 390,004503 bensin
-6 285,504601 Förbrukningsmaterial i klubbhuset
-2 677,424602 Fester och möten
-1 836,004603 Inventarier klubbhuset

-10 560,504701 Gästhamnens omkostnader
S:a Råvaror och förnödenheter -484 062,87

177 540,31Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-5 936,285040 Vatten och avlopp
-24 611,005110 Arrenden, tomträttsavgälder
-71 278,125120 Elavgifter
-3 946,605121 el Skansholmen
-7 913,635140 Renhållning
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-18 276,805150 Återvinning
-165,005610 Skatt släpvagnar/trailers
-265,005910 Annonser utom ungdom

-1 147,006070 uppvaktningar
-6 806,006110 Kontorsmaterial,dator, program
-3 411,006212 Mobiltelefon

-441,006250 Porto
-37 348,006310 Föreningsförsäkringar
-2 014,376540 IT-tjänster

-13 676,336570 Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader -197 236,13

S:a Rörelsens kostnader -681 299,00

-19 695,82Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar

-128 501,007821 Avskrivningar
S:a Avskrivningar -128 501,00

-148 196,82Rörelseresultat efter avskrivningar
-148 196,82Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter
-15 498,008400 Räntekostnader

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -15 498,00

S:a Finansiella intäkter och kostnader -15 498,00

-163 694,82Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-163 694,82Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-163 694,82Resultat före skatt

Beräknat resultat: -163 694,82
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