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Övergripande
Sektionerna
Hockey
Fotboll
Gymnastik
Skidor
Skogsvallen
Gemensamma kostnader
Balansräkningen

Övergripande
Här kommer en sen rapport för ekonomin till och med oktober, det är snart dags att köra
september månad. Anledningen är att avstämningen mot bankkontot visade för mycket
pengar på banken mot vad bokföringen visade. Nu har det rättats till och korrigeringen
gav ett positivt utslag på resultatet.
Sektionerna går också bra denna månad så det totala resultatet blir ovanligt bra,
ackumulerat har vi omsatt 4 259 055 kr och har ett överskott på 443 819 kr . Visst har vi
pengar på kundreskontran men det ökar inte nämnvärt, det är ju alltid spännande att ha
tillgångarna som fordringar istället för stålar på banken.
Likvida medel per månadsskiftet uppgick till ca 320 000 kr. Då har vi betalat
investeringarna inom hockeyn och vi har inte upptagit några lån, däremot har vi kvar
kontokrediten.
Sektionerna
Hockey
Under månaden har man omsatt 113 186 kr och det är från flera håll. Investeringen på
kylanläggningen är periodiserad enligt den nya budgeten.
Ett överskott under oktober gör att man ackumulerat nu har ett överskott på 124 339 kr.
Fotboll
I september har fotbollen omsatt 55 349 kr. Förra månaden reserverade jag mig för att
fakturor på toa/hushållspapper var på väg. Dom har nu kommit och betalats men man
visar ändå ett litet överskott under månaden.
Ackumulerat ett överskott på 101 637 kr.
Gymnastiken
Gymnastiken har dragit in 8 950 kr i aktivitetsavgifter och med endast en kostnad för
försäkring har man ett överskott på 4 735 kr under månaden och ackumulerat 23 218 kr.

Skidor
Skidor har gjort ett jätteryck resultatmässigt, 82 980 kr i omsättning och knappast några
kostnader. Orsaken är intäkter kopplat till våla trampen, förskottsbetalningar till
vasaloppet, men framförallt sponsorförsäljning.
Mycket bra jobbat!
Skogsvallen
Av förklarliga skäl inte mycket att rapportera, några eftersläpande intäkter och diverse
kostnader. Ackumulerat resultat 59 779 kr
Man ansluter nu avloppsanläggningen till det kommunala och har erhållit bidrag om
105 000 kr för det som vi inte resultatfört utan finns reserverade i balansräkningen. När
det är klart kommer man erhålla 25 000 kr till.
Gemensamma
Inga stora avvikelser förutom avstämningen mot bankkontot genererar ett positivt
resultat. Men det får man betrakta som en engångspost.
Balansräkningen
Inga stora förändringar. I relation till ingående balans kan man kommentera
avsättningen för avloppet på Skogsvallen samt att hockeyn har aktiverat en investering i
kylanläggningen.
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