
Enabygdens Jägarcentrum Redovisningsblankett
Allmänheten/Jaktlag: Skjutledarlag: Datum:

6,5x55 308W 30-06 Summering räkenskaper
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3) Serier 4)Ammunition 5) Björn
6) 

Märke 
o. Intyg

7) Swish 8) Övrigt/ 
Växel

Ing. kassa Startkapital:

4) Ammunition=

5) Björn=

___st.x50:-= 6)Märken o.  Intyg=

Swish växel i kr. -                         kr

8) Övrigt=

Sign.       -Kassareducering:
Startkapital +Intäkter 

-kassareducering
Swish 50:-X

_____st.x50:-                     ss

Swish 30:-X

___st.x30:-=                       ss
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                        ss Sign.         - Kassareducering:

_____st.x 0:-

Intäkter swish



Enabygdens Jägarcentrum Redovisningsblankett

Förklaringar till redovisningsblankett

1 Rubriker
2 Pengar inklusive värdet på kvitton som finns i kassan från föregående dag.
3
4 Såld ammunition summan i kr
5 Björnpasset, summan av sålda serier i kr.
6
7
8
9 Summan av intäkterna rad 3 t.o.m. rad 8  = Intäkter totalt under arbetspasset

10 Pengar inklusive värdet på kvitton skrivs i om kassan reduceras under pågående skjutning,  skrivs även in i dagboken.
11
11 Ska vara samma summa som rad 20.
12 Summan av antalet kronor
13 Summan av antalet femkronor
14 Summan av antalet tiokronor
15 Summan av antalet tjugor
16 Summan av antalet femtilappar
17 Summan av antalet hundralappar
18 Summan av antalet femhundralappar
19 Summan av kronor på kvitton
20 Summan av antalet kronor och kvitton som finns i kassan. Ska vara samma summa som rad 11.
21 Pengar inklusive värdet på kvitton skrivs i när kassan reduceras,  skrivas även in i dagboken.
22 Pengar inklusive värdet på kvitton som finns i kassan till nästa dag.
23 Datum och underskrift av dagens ekonomiansvarige.
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Summan av skottserier i   kr. och Swish kr.

Summan av sålda märken och intyg (älgskyttebevis, björnpass o.d.)
Summan av sålda vara in på Swish. Sätt X i ruta för varan.
Summan av såld övrigt. T.ex. öronproppar, kaffe o.d. eller – kr. för kontanter till baka efter Swish-betalning.

Summan av startkapital  inklusive kvitton (rad 2 ) och intäkter totalt (rad 9 ) minus ev. Kassareducering.
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