GRIBBYLUNDS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING u.p.a.

Resultaträkning 2021
INTÄKTER
RÖRELSEN

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

135 091,76 kr

För andra året i rad har vi ökat antalet
medlemmar plus en återgång till
ordinarie kioskarrende gav en ökning
på dryga 10 000 kr.

1 494,00 kr

Förra året hade vi en hel del
avskrivningar på enklare inventarier,
vilket bidrar till en kraftig sänkning för
det här årets bokslut.

592,00 kr

Inga traditionella evenemang under
2021 och ingen anlitat på lön utan
detta är endast utbetalt milersättning i
samband med styrelsearbete.

56 060,02 kr

Åter igen inga evenemang, därmed är
denna kostnadspost nästan oförändrad
jämfört med förra året.

KOSTNADER
AVSKRIVNING

Består av de värdeminskningar som är lagstiftade
och utgår från
anskaffningsvärdet

PERSONAL

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

ÖVRIGT

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

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

Balansräkning 2021
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGAR

Det vi äger och är värderat efter avskrivning och
består främst av det som
kallas för markanläggning

OMSÄTTNING

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

29 385,00 kr

En sänkning på 5 %, dvs endast den
årliga avskrivningen.

244 811,33 kr

Vi har helt enkelt lite mer pengar i år
än förra året pga. den fortsatta
pandemin och dess restriktioner.

195 043,83 kr

Balanseringen via denna post har ökat
till följd av det kraftiga överskottet i
resultaträkningen.

3 360,24 kr

En avskrivning av en skuld som har
förfallit bidrog till mer än en halvering
av förra årets skulder.

SKULDER
EGET KAPITAL

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

SKULDER

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

BOKSLUT

Från resultaträkningens
summering av intäkter
minus kostnader

75 792,26 kr

Även i år en kraftig höjning tack vare
ett plusreslutat som följd av alla
inställda aktiviteter och dess
kostnader.

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

