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Övergripande
Nu kommer ekonomiska rapporterna tätt, men vi var ju sena förra månaden.
Totalt sett en gansks odramatisk månad med en omsättning om 290 987 kronor.
Resultatet blev positivt men endast med 474 kr, så närmare +-0 kan man nog knappast
komma.
Totalt resultat på elva månader är alltså i princip samma som förra månaden, 444 294
kr. Men då är inga avskrivningar med vilket vi bör överväga att göra månatligen för att få
relevant och bra rapportering.
Sektionerna
Hockey
Omsätter 134 111 kr undermånaden, inträden men även aktivitetsavgifterna hjälper upp
denna månad bra. Domarkostnader, resor och material är tunga poster för hockeyn,
sammanlagt 208 561 kr under året men det är saker som är starkt förknippat med att
”vara med i matchen”!
I övrigt bra koll på kostnaderna under månaden och ett överskott på 34 200 kr,
ackumulerat överskott 158 539 kr
Fotboll
Av förklarliga skäl klingar det av så här i juletid, omsätter 41 510 kr under månaden,
ackumulerat 473 930 kr. Lite eftersläpande kostnader, bland annat redovisas
domarkostnaderna i ”klump” så månaden har 18 335 i domarkostnader.
I princip +-0 under
resultaträkningen.
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Gymnastiken
Två poster, 13 150 kr i aktivitetsavgifter och 1 500 kr i lotterier. Inte en krona på
kostnadssidan gör att ackumulerade resultatet hamnar på 37 868 kr.
Den enklaste sektionen att ha koll på kostnaderna åt…

Skidor
Kostnader kopplat till Vasaloppet och träningsläger. Men även intäkter kopplat til
Vasaloppet.
Månaden visar ett litet underskott men ackumulerat väl på plus–sidan, 15 237. Man ska
komma ihåg att ingången på året var tuff med kostnader som egentligen borde gått på
föregående år.
Skogsvallen
Förhoppningsvis den sista fakturan av större dignitet för året har anlänt, STIM om 34 691
kr. Nu balanseras det upp av returer av öl och vin om 33 090 kr så det visar fortfarande
ett plusresultat på 50 093 kr.
Ett pågående projekt avseende avlopp har vi medel avsatta för i balansräkningen, vi vet i
nuläget inte slutnotan riktigt och räknar med att behöva låna upp pengar till det.
Gemensamma
Förutom lönebidrag endast lite uthyrning av SIV:an och några andra små poster. På
kostnadssidan heller inget som sticker ut. Fortfarande ett plus på sista raden vilket får
anses vara en engångspost då detta är en ”serviceavdelning” till övriga sektioner, som
budgeteras med ett underskott.
Balansräkningen
Kundfordringarna minskar kraftigt vilket är glädjande, likviditeten fortsatt stark om
296 337 kr + krediten om 150 000 kr. Men i det ligger som bekant avsättning för
Skogsvallen om 105 000 kr för avloppet.
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