GRIBBYLUNDS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING u.p.a.

Resultaträkning 2019
INTÄKTER
121 778,29 kr

Nästan på kronan enligt budget och
jämfört med förra året en markant
ökning tack vare arrendet från det nya
avtalet med kommunen.

AVSKRIVNING

Består av de värdeminskningar som är lagstiftade
och utgår från
anskaffningsvärdet

14 787,00 kr

Avskrivningarna ökade mot förra året
främst på grund av en historisk post
för "Maskiner", vilka inte existerar
längre som en tillgång.

PERSONAL

Alla kostnader som har
med föreningen såsom
utbetalande arbetsgivare
att göra, alltså lön

6 734,36 kr

Ungefär lika mycket som föregående år
knutet till Midsommar och Valborg

ÖVRIGT

Egentligen alla "normala"
kostnader för våra aktiviteter och inköp samt förvaltning

106 951,29 kr

En marginell höjning jämfört med förra
året och härrör sig till verksamhetens
olika aktiviteter och rörliga kostnader.

RÖRELSEN

Våra intäkter i form av årsoch bryggavgifter samt
hyra för arrende och
kiosken

KOSTNADER

R E S U L T A T - Skillnaden mellan intäkter och kostnader enligt ovan

Balansräkning 2019
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGAR

Sån't vi äger med ett värde
efter avskrivning och
består främst av vår
markanäggning

OMSÄTTNING

Kontanta medel samt
fordringar, t.ex. ingående
moms och obetalda
medlemsavgifter

117 486,01 kr

Som förra året men bryggfonden har
minskat och ingående moms ökat samt
inbetalning av vår stora försäkring för
nästkommande år.

EGET KAPITAL

Balansöverföring från
tidigare års bokslut, s.k.
dispostion av resultat till
kommande räkenskapsår

153 684,51 kr

P.g.a. förra årets negativa resultat har
således även det egna kapitalet
minskat med motsvarande belopp.

SKULDER

Skatt under året, utgående moms, ev. förinbetalda
årsavgifter eller övriga
fordringar på oss

13 457,67 kr

Vi har mer skulder detta år som beror
på flera dubbla inbetalningar av
avgifter samt sent redovisade utlägg.

BOKSLUT

Från resultaträkningens
summering av intäkter
minus kostnader

-6 694,36 kr

Dels vandalisering av den första
julbelysningen och dels avskrivning för
maskininnehav har bidragit till ett
negativt resultat för 2019.

42 961,80 kr

En nollställning av kontot "Maskiner"
samtidigt som inköp av bl.a. en andra
julbelysning för flaggstången på
Midsommarängen.

SKULDER

B A L A N S - Summan av tillgångar resp. skulder enligt ovan är lika stora

