
 
Djurskyddet Norra Värmland 
Telefon: 073-047 82 29  

E-postadress: norravarmland@djurskyddet.se 

 

 
 

Vitsand 2022-03-19 

 

Ekonomisk berättelse 
Berättelse för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31 
 
Idag är ekonomin i balans. Kassan var vid årsskiftet 2019-2020 nästintill tom. Ett bidrag från Petra Lundbergs 
stiftelse på 60 000 kr, ett från Djurskyddet Sverige på 54 698 kr, ett bidrag från Willy och Berit Heymans 
stiftelse på 15 000 kr samt ett flertal privata donationer och insamlingar har gjort att ekonomin stärkts. 
Intäkter från medlemsavgifter är fortsatt relativt låga. 
 
Vi har ett samarbete med Hill’s som gör kvalitetsfoder. De skänker allt torrfoder som behövs åt våra 
omhändertagna katter samt till de som adopterar en katt och detta innebär en stor besparing. Vi har deltagit 
i Mjaus kampanj ”Hemlösa katters vecka” där vi fått matdonationer. Vi har även ett samarbete Best Friend / 
Cattia, de har både skänkt sand till oss samt låter oss köpa mer sand till rabatterat pris. 
Vi hjälper lika många djur som föregående år, men veterinärkostnaderna har ökat. Samtidigt så har 
donationerna från privatpersoner minskat och det är svårt att förutspå bidrag från organisationer. 
Sammantaget är det därför fortfarande ett stort behov av att löpande få in mer pengar till djuren, framförallt 
till veterinärkostnader.  
 
Under året har vi haft utgifter på totalt 192 772 kr. Intäkterna uppgick dock till 240 738 kr vilket 
resulterade i ett positivt resultat på 47 966 kr att jämföra med ett budgeterat resultat om 6 000 kr. 
Kassan uppgick 2021-12-31 till 95 933 kr. 

  

Budget och utfall förhöll sig enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamheten i siffror redovisas i detalj i bilagorna 

Balansrapport 2021-01-01 - 2021-12-31 daterad 2022-03-19 

Resultatrapport 2021-01-01 - 2021-12-31 daterad 2022-03-19 

Intäkter Budget Utfall 

Medlemsintäkter 4 500 6 700 

Bidrag 60 000 129 698 

Donationer 40 000  40 799 

Omplaceringsavgifter 45 500 63 541 

Totalt: 150 000 kr 240 738 kr 

Kostnader Budget Utfall 

Veterinärkostnader 102 500 167 336 

Inköp av materiel 4 000 0 

Reseersättningar 6 000 8 737 

Sand, mat, medicin 27 000 14 248 

Övrigt 4 500 2 451 

Totalt: 144 000 kr 192 772 kr 


