Ekonomisk berättelse för 2021
Föreningen har gjort ett resultat på -586 389 kronor.
Vid förra årsmötet godkändes en budget på -488 230 kronor, vilket ger att årets resultat
överskridit budget med 98 159 kronor.

Intäkter
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Resultat

Utfall 2021
979 023
-646 849
-70 926
-634 743
-196 388
-16 500
-6
-586 389

Intäkter
De största intäkterna kom från:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gåvor
Bidrag
Kalenderförsäljning
Medlemsavgifter
Sponsring
Arv och donationer

380 685 kronor
119 808 kronor
96 776 kronor
81 025 kronor
68 000 kronor
50 000 kronor

Verksamhetskostnader
De största posterna inom verksamhetskostnader var:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Veterinärkostnader
Veterinärfoder
Kattsand
Kattmat mm
Djurförsäkring
Mediciner

-389 361 kronor
-71 923 kronor
-56 672 kronor
-46 266 kronor
-20 628 kronor
-16 711 kronor

Lokalkostnader
De största posterna inom lokalkostnader var:
▪
▪

El djurhemmet
Hyra djurhemmet

-38 000 kronor
-19 200 kronor

Personalkostnader
Kostnaden för löner var:
Löner
Lönebidrag

- 951 238 kronor
+672 710 kronor

Utfall 2020
1 092 628
-715 519
-62 608
-461 189
-230 266
-16 500
0
-393 454

Lönekostnader

- 278 528 kronor

I personalkostnader ingår även utbildning, personalvård, arbetsgivaravgifter och andra
sociala avgifter. Den största posten var:
Arbetsgivaravgifter

-302 248 kronor

Avgifter till Redovisningsföreningen återfinns också under personalkostnader.
Övriga kostnader
De största posterna inom övriga kostnader var:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bil och drivmedel
Telefon och Internet
Förbrukningsmaterial
Bankkostnader
Kontorsmaterial
Förbrukningsinvent

-50 931 kronor
-18 394 kronor
-14 383 kronor
-12 000 kronor
-11 535 kronor
-11 289 kronor

Balansräkning
Föreningen har tillgångar på 6 561 828 kronor, vilket är en minskning med 567 561 kronor
jämfört med föregående verksamhetsår.
Föreningen har bland annat tillgångar i fonder som tillhör ett antal stiftelser med koppling till
Djurskyddet Karlstad. En process att se över dessa stiftelser har påbörjats under
verksamhetsåret 2021. Föreslås att föreningens nästa styrelse fortsätter den processen.
Utöver det har föreningen eget fritt kapital på 734 827 kronor.
Föreningen har också ett ändamålsbestämt kapital på 5 384 272 kronor som avsatts till ett
nytt djurhem.
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