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Ekonomisk berättelse, Kopparpannans Whiskyklubb verksamhetsår 2018 

Intäkter 

Föreningens intäkter har under år 2018 bestått av följande poster: 

Ingående saldo per 2018-01-01: 25 808:58kr 

Medlemsavgifter 2018: 29 750 kr (23 st á 1 250 kr, 1 st á 1 000kr reducerad avgift ny medlem efter 

pröv 1. 3 avgifter betalades in under verksamhetsår 2017) 

Felaktig inbetalning: 1 250 kr (Dubbelinbetalning av medlemsavgift) 

Prövavgifter gäster: 1 550 kr (6 st á 250 kr 1 st á 50 kr, gäst Leif N avdrag för lokalhyra)  

Middag Årsmöte: 7 500 kr (16+4 st á 375 kr) 

Återbetalning från gammalt betalkort: 607 kr 

Dosörer: 1 740 kr 

Försäljning trälåda: 400 kr 

 

Intäkter totalt: 68 605:58 kr (exklusive ingående saldo från 2017: 42 797 kr) 

 

Utgifter 

Föreningens utgifter har under år 2018 bestått av följande poster: 

Företagspaket Handelsbanken: 1 250 kr 

Tunna i Skottland: 255:54 kr 

Arenarestaurangen: 9 750 kr 

Prövutgifter 2018: 20 609:60 kr 

Prövutgifter 2019: 11 797 kr (årspröv 2019) 

Genomförda återbetalningar: 1 250 kr 

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

Avgift SWF: 495 kr 

Dosörer: 2 779 kr 

Underlägg: 4 000 kr 

Hyra lokal 2017: 800 kr 

Hyra lokal 2018: 400 kr (200 kr drogs av för gäst till Leif Nilsson, densamme gör avdrag med 200kr på 

medlemsavgift 2019, total kostnad lokalhyra 2018 är 800 kr) 

Fatprov Miltonduff till Tjaerdalen Beer and Whisky AB: 693:33 kr 

 

Utgifter totalt: 54 609:47 kr 
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Utgående behållning och resultat för år 2018 

Utgående behållning per 2018-12-31 är 13,996.11 kr, detta innebär ett underskott för 

verksamhetsåret på -11 812:47 kr.  

Underskottet är något mindre än budgeterat och tidigare prognos. Vi hade budgeterat för ett 

underskott på 19 162:47 kr. Anledningen till att det blev lägre är att utgiften för att köpa ut ej 

uppbokade Miltonduff flaskor (budgeterad kostnad 7 350 kr) hamnar på verksamhetsår 2019 istället 

för 2018. Utöver detta så ville inte Stefan Boström ha återbetalning av sin medlemsavgift trots att 

han hoppat av vilket också bidrog till ett mindre underskott än budgeterat. 

Det underskott som ändå blev beror på utgifter för nya underlägg och en ökad budget för årsprövet 

2019 som betalats ut redan 2018. Dessa utgifter uppgick till 15 797 kr.  

Dessa kostnader kommer inte att finnas 2019 vilket innebär att vi bör kunna hålla budget trots att 

kostnad för Miltonduff flaskor tillkommer. 

Deltagandet på våra provningar ökade i snitt med 1,6 personer jämfört med 2017 och stannade på 

17,8 medlemmar/pröv. 

 

 

______________________________________ 

Michael Eriksson, Kassör 

 


