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Ekonomisk berättelse, Kopparpannans Whiskyklubb verksamhetsår 2019 

Intäkter 

Föreningens intäkter har under år 2019 bestått av följande poster: 

Ingående saldo per 2019-01-01: 13 996:11kr 

Medlemsavgifter 2019: 32 300 kr (25 st á 1 250 kr, 1 st á 1 050kr, avdrag 200kr på en medlemsavgift 

istället för utbetalning av en lokalhyra under 2018) 

Felaktiga inbetalningar: 163 kr (Prövavgift som ej tas ut längre samt 13 kr för mycket) 

Medlemsavgifter 2020: 0 kr  

Prövavgifter gäster: 5 250 kr (21 st á 250 kr)  

Middag Årsmöte: 8 250 kr (19+3 st á 375 kr) 

Miltonduff till ny medlem: 325 kr 

Korrigering: 27 kr (återbet, utbetalt för mycket i samband med utbetalning för provning) 

 

Intäkter totalt: 60 311:11 kr (exklusive ingående saldo från 2018: 46 315 kr) 

 

Utgifter 

Föreningens utgifter har under år 2019 bestått av följande poster: 

Företagspaket Handelsbanken: 1 250 kr 

Tunna i Skottland: 262:82 

Bankgirokostnader: 0 (har inte varit sedan 2017 då de var 345 kr) 

Arenarestaurangen: 9 750 kr (KW garanterade 26 kuvert á 375 kr) 

Provningsutgifter 2019: 15 177:85 kr (4 ordinarie provningar) 

Provningsutgifter 2020: 7 547 kr (årsprovning 2020) 

Extra provning, High Coast Distillery Tasting Tour 2019: 3 930 kr 

Genomförda återbetalningar: 150 kr 

Kopparpannan.se: 530 kr (330 kr webhotell + 200 kr domännamn) 

Avgift SWF: 495 kr 

Hyra lokal 2019: 800 kr  

 

Utgifter totalt: 39 892:67 kr 

 

Utgående behållning och resultat för år 2019 

Utgående behållning per 2018-12-31 var 13 996:11 kr, vilket innebär ett överskott för 

verksamhetsåret 2019 på 6 422:33 kr. Kvar på kontot per 2019-12-31 fanns 20 418:44 kr. 
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Vi hade ursprungligen räknat med ett litet minusresultat för verksamhetsåret, då KW bl.a. hade 

budgeterat 7 350 kr för att köpa upp ett stort antal Miltonduff-flaskor. Tyvärr blev antalet flaskor 

som gick att få ut från KWs del av fatet mycket färre än beräknat så kostnaden utgick helt. Den lilla 

som blev täcktes av försäljning till medlemmarna. 

En del av pengarna som budgeterats för Miltonduff flaskorna användes till en Extra provning med 

High Coast Distillery och deras ”Tasting Tour 2019”. En provning som blev billigare än beräknat. 

KW har också haft ovanligt mycket gäster i år, 21 st, som genererat en ytterligare inkomst på 5 250 

kr. 

Årets provningar, borträknat årsprovningen och High Coast Distillery’s Tasting Tour, har i snitt kostat 

ca 3 795 kr inklusive öl och i vissa fall tilltugg. 

Överskottet 2019 på 6 422:33 kr beror kort och gott på uteblivna utgifter vi budgeterat för, många 

gäster och något lägre kostnader för provningar än budgeterat. 

Årsprovningen för 2020 är förbetald vilket var med i budget, likaså delar av Jonas Roséns provning i 

mars som bara ska kompletteras med ytterligare en flaska. KW bytte genom Jonas Roséns försorg 

bort tre av fyra flaskor Miltonduff mot andra sorter. Dessa ska kompletteras med ytterligare en flaska 

till prov 2. 

Ekonomin inför verksamhetsår 2020 ser bra ut, en väldigt grov prognos är +7000 kr. Vilket gör att det 

finns utrymme för ett extraprov eller annan aktivitet, om ingen oförutsedd större uppgift dyker upp 

så klart. 

Medlemsdeltagandet på våra provningar minskade marginellt från 2018 då vi var 17,8 

medlemmar/provning och stannade på 17,4 medlemmar/provning. 

 

 

____________________________________________ 

Michael Eriksson, Kassör 


