
  
  

 

 

SPHK rasklubb för Alaskan Malamute  

Årsredovisning för 2021, noter 

Lisa Lithammer, kassör 

Datum: 2021-01-19 

 

Årsredovisning 2021, noter 
 

Kommentarer till balans- och resultatrapport, projektresultat för Björnrundan 2021, samt 

Specialen 2021.   

 

Balansrapport (se separat dokument) 

 

1220 – Inventarier och verktyg 

Kickbiken efter årlig avskrivning (se konto 7832). 

 

1790 – Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Periodisering uppskattat värde av prisrosetter. 

 

2890 – Övriga kortfristiga skulder 

Periodisering inköp av Kickbike. 

 

2979 – Förutbetalda intäkter Malamuteveckan 

Inbetalningar för Malamuteveckan 2022 (betalats tillbaka under januari 2022 då 

evenemanget ställts in). 

 

 

Resultatrapport (se separat dokument) 

 

Björnrundan 2021 (se bilaga) 

- konto 3130 samt 4130 

Evenemanget går med vinst på 426kr och verkar, vädret till trots, ha varit uppskattat av 

deltagarna.  

 

 

Specialen 2022 (se bilaga)  

- konto 3140, 3141, 3142, 4140, 4141 samt 4142 

Förlustresultat på 3081kr vilket kan förklaras med färre antal deltagare på middagen än 

beräknat samt något högre kostnader än beräknat för funktionärer (klubben har bland annat 

betalat arvode för en kommissarie vilket vi inte brukar behöva göra då vi har haft folk som 

ställt upp ideellt tidigare år). 

 



  
  

 

3145 – Ögonlysning 

 Med bakgrund av pandemiläget erbjöds ingen ögonlysning i samband med

 specialen 2021. 

 

4010 – Kostnad styrelsemöte/arbetshelg 

 Arbetshelgen hölls digitalt i år och därför uppstod aldrig de budgeterade

 kostnaderna. 

 

4142 – Kostnader Specialen – utställning  

 Innehåller kostnader för stambokföring för specialen 2020 på 4690kr samt för

 2021 på 4050kr. Så är fallet även för tidigare år att stamboksavgifterna

 faktureras året och tidigare styrelser har valt att inte periodisera avgifterna. Årets 

 snabba inrapportering tack vara användandet av Katalog för PC ledde till att vi

 fick dubbla kostnader detta år.  

 

4145 – Kostnader Ögonlysning 

 Med bakgrund av pandemiläget erbjöds ingen ögonlysning i samband med

 specialen 2021. 

 

4171 – Kostnader medlemsmöten (inkl. årsmöte) 

Innehåller kostnader för det digitala årsmötet samt för rasmötet som hölls i 

samband med specialen. Då styrelsens arbetshelg inte genererade några 

kostnader (se konto 4010) beslöt styrelsen att lägga de budgeterade pengarna på 

ett rasmöte i stället. 

 

5411 – Förbrukningsinv livslängd mer än 1 år 

  Nya däck till träningsvagnen 

 

6570 – Bankkostnader PG-kontot 

  Differensen mot budget kommer av en kostnad för internationell betalning till 

 domaren för specialen på 6,80kr 

 

6571 – Bankkostnader Swish  

  Höjd årsavgift med 100kr men samtidigt en minskning av löpande kostnader 

 som till stor del kan förklaras av användandet av digital anmälan till Specialen. 

 

7832 – Avskrivningar på inventarier och verktyg 

  Kickbiken avskriven (enl. kompletteringsregeln) med 2000kr.  

 

  

 

 

 


