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Teater SAT 815201-2624

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A439

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
167 294,363111 Entré- & biljettintäkter

320,003129 Övriga intäkter
38 705,383510 Kiosk- och serveringsintäkter

163,393590 Övriga försäljningsintäkter
-0,753740 Öresutjämning

S:a Nettoomsättning 206 482,38

Aktiverat arbete för egen räkning
92 000,003810 Kommunala bidrag
7 300,003811 Stuietimmar från Vuxenskolan

48,773880 Övriga bidrag
9 328,003890 Medlemsavgifter i Teater SAT

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 108 676,77

Övriga rörelseintäkter
125 600,003910 Uthyrning av lokal

S:a Övriga rörelseintäkter 125 600,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 440 759,15

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-657,004111 Biljetter/program

-38 121,604112 Annonskostnader
-222,404120 Materialkostnader

-8 447,354211 Produktion av reklam
-3 024,804230 Reklamkostnader

-21 013,214351 Tillståndsavgifter
-34 850,004354 Hyra

-140 000,004360 Uppförandekostnader
-604,004361 Manus från ATR

-22 257,104590 Övriga försäljningskostnader
-289,674896 Årsmöteskostnader

S:a Råvaror och förnödenheter -269 487,13

171 272,02Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-1 280,005070 Reparation och underhåll av lokaler
-6 291,525090 Övr kostnader hyrd lokal

-299,435220 Styrelsemöteskostnader
-16 027,845221 Medlemsmöteskostnader

-338,715222 Kollationering/träff
-438,625223 Premiär utgifter

-1 122,055410 Förbrukningsinventarier
-123 554,195420 Teknik
-12 582,315421 Scenografi
-2 001,125422 Smink/mask
-6 259,155423 Rekvesita
-2 426,345424 Kostym/kläder
-2 194,075700 Frakter och transporter



Sida 2  (2)

Utskriven: 2018-03-05 23:43:28

Teater SAT 815201-2624

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A439

Resultatrapport

Perioden

-189,605820 Hyrbilskostnader
-1 556,456070 Representation och uppvaktningar

-160,716090 Övriga föreningskostnader
-478,806110 Kontorsmaterial

-3 890,406230 Datakommunikation
-279,006250 Porto

-2 634,006310 Försäkringar
-261,606370 Kostnader för bevakning och larm

-6 213,026570 Bankkostnader
-3 905,006980 Medlems- och föreningsavgifter

S:a Övriga externa kostnader -194 383,93

Personalkostnader
-6 709,007010 Löner
2 108,007510 Sociala avgifter

-8 120,007610 Utbildning
S:a Personalkostnader -12 721,00

S:a Rörelsens kostnader -476 592,06

-35 832,91Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar

-13 000,007820 Avskrivningar på byggnader
S:a Avskrivningar -13 000,00

-48 832,91Rörelseresultat efter avskrivningar
-48 832,91Resultat före finansiella intäkter och kostnader
-48 832,91Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-48 832,91Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-48 832,91Resultat före skatt

Beräknat resultat: -48 832,91
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