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Övergripande
Under juli omsattes ganska mycket, även denna månad kopplat till Skogsvallen till stor
del. Ackumulerat har vi nu omsatt 2 898 788 kr. Under juli hade vi ett positivt resultat
om 102 352 kr och ackumulerat sedan årsskiftet en vinst om 151 034 kr.
Sektionerna
Hockey
Omsättningen på 88 600 kr kommer nästan i sin helhet från arenareklam som
fakturerats. Mycket material har inhandlats så här i upptakten av säsongen men det är
sådant sm spelarna själva ska stå för eller faktureras till personliga sponsorer så dessa
intäkter räknar jag med att vi får in under augusti.
Insamlingen inom ramen för rädda ishallen som nu passerat 100 000 kr med råge är inte
med i dessa siffror då det skedde efter månadsskiftet.
Fotboll
En omsättning under juli på endast 11 203 kr och spridda kostnader av olika slag gör att
månaden visar ett underskott på 23 951 kronor. Ackumulerat dock endast minus 7 317
kr.
Gymnastiken
En liten kostnad endast under juli, men ackumulerat ett bra resultat som vanligt.
Skidor
Ingenting bokfört under juli.
Skogsvallen
Under juli omsattes en hel del pengar, 683 472 kr. Egentligen omsatte evenemanget
kanske lite mer men Ticksters inbetalningar i början av året bokfördes då. I resultatet
ligger en del biljettköp även för Isaac & the soul Company även om det evenemanget
skedde i augusti, å andra sidan handlades det via Tickster så nära inpå att pengarna inte
kom in under juli så dessa kommer på nästa bokslut för augusti.
Arrangemanget med storbilds-tv och fotbolls-VM den 7/7 inbringade 15 800 kr.
Månaden visar ett överskott på 153 961 kr och ackumulerat sedan årsskiftet 145 966 kr.

Gemensamma
De gemensamma kostnaderna uppgår till 41 539 så här långt i år.
Balansräkningen
VI har för dagen en ovanligt god likviditet, men det är en medveten strategi för vi vet att
kvartal tre kommer bli kostsamt kopplat till att starta ishallen framförallt. Förutom det vi
ser i balansräkningen om ca 455 000 kr (+150 000 i kredit) per månadsskiftet har vi
pengar på väg in, eller inkomna precis nu, kopplat till ”rädda ishallen”, kundinbetalningar
och annat. När vi har betalt dessa kostnader och hockeysäsongen är igång bör vi kunna
överväga att säga upp checkkrediten igen.
Alla rapporter finns publicerade.
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