Föreningen CHEUN -TONG TAEKWON-DO (Est. 1987)
Ekonomisk berättelse för 2013
Cheuntong har under 2013 bedrivit sin verksamhet i Vinstorpsskolan, Lomma, och i Väckelsång. Antalet
betalande medlemmar låg på samma nivå som föregående år, d.v.s. 15 tjejer och 26 killar i olika åldrar.
På kostnadssidan har vi i år bidragit till tävlingsverksamhet i träningssyfte för intresserade deltagare
tillsammans med andra Taekwondoklubbar. Cheuntong har varit med och sponsrat Jimmy Ivarssons VM-tävling
i Bulgarien, en av våra mest ståndaktiga och ihärdiga huvudinstruktörer. Som ett led i kompetensutvecklingen
har föreningen för ett flertal medlemmar finansierat ett internationellt träningsseminarium i Malmö under
ledning av Master Yeo Chin Huat, Master Hutchison och Master Armstrong. Träningsutrustningen förnyades i
sedvanlig ordning, dels i utvecklingssyfte, dels för att täcka det slitage som uppstår.
Vid årsmötet 2013 beslöts att behålla medlems- samt träningsavgift oförändrade mot fjolåret:
 Medlemsavgift, passiv medlem
100: -/termin
 Medlemsavgift (Försäkring) aktiv medlem
200: -/termin
 Träningsavgift, per termin
350: -/termin
Familjerabatt ges till flera från samma familj (träningavgiften reduceras med -100 kr/termin för varje
tillkommande familjemedlem).

Klubbens intäkter uppgick till 47 488 kr och utgifterna till 46 260 kr.
Detta ledde till ett positivt resultat för 2013 på 1 228 kr.
Summan av statliga och kommunala stöd ökade till 19 618 kr (2012: 17 071 kr). Lokalhyran i Lomma (9 012 kr)
är fortfarande högre jämfört med den i Väckelsång (2 380 kr). Jämfört med föregående år har intäkterna för det
aktuella året sjunkit och så har även kostnaderna. Från och med hösten reducerades antalet träningstillfällen i
Lomma och därmed även hyreskostnaderna. Styrelsen har således infriat målsättningen med att genomföra
besparingsåtgärder i syfte att få intäkter och kostnader i balans för att därmed erhålla ett positivt resultat.
Cheuntongs ekonomiska ställning är stabil och vi kommer att vidmakthålla ambitionen att en god ekonomisk
balans upprätthålls.
Sammanställning av resultat och balansutveckling i kronor för de senaste åren:
År
Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans
I handkassa
På plusgirokonto

2008
9 288
15 629
24 917
137
24 780

2009
24 917
20 429
45 166
1 697
43 469

2010
45 166
29 831
74 997
187
74 810

2011
74 997
-18 555
56 442
187*
56 255

Detaljer framgår av bifogad resultaträkning daterad 2014-04-09.
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2012
56 442
-14 924
41 518
187*
41 332

2013
41 332
1 228
42 560
0
42 560

*) Handkassa och kontantbetalning används ej längre

