GRIBBYLUNDS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING u.p.a.

Resultaträkning 2020
INTÄKTER
RÖRELSEN

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

123 086,05 kr

Nästan på kronan enligt budget men
tack vare en markant ökning i
medlemsavgifter parallellt med
halverat kioskarrende.

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

12 082,80 kr

Jämfört med budget blev det en
ordentlig höjning pga. inköp av
ytterligare en "ljusgran" på
Midsommarängen.

3 097,68 kr

Inga traditionella evenemang under
2020 men vi har ändå jobbat med våra
bryggor där vi behövde lite avlönad
hjälp.

59 853,34 kr

Nästan en halvering jämfört med förra
året, vilket ter sig självklart detta udda
år med rådande pandemi.

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

Balansräkning 2020
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

30 879,00 kr

En sänkning jämfört med förra året
mestadels pga. inga fasta inventarier
utan endast vår mark som bokfört
värde.

174 222,47 kr

Till följd av inställda evenemang med
lägre kostnader har vi också kvar mer
pengar på våra konton.

146 991,60 kr

P.g.a. förra årets negativa resultat på 6 693 kr har således även det egna
kapitalet minskat med motsvarande
belopp.

10 057,64 kr

En sänkning jämfört med förra året
men då hade vi en del utlägg som hade
redovisats efter årsskiftet samt att
momsen för kiosken är halverad.

48 052,23 kr

En dramatisk sänkning av skulderna
tack vare ett plusreslutat utöver det
vanliga, naturligtvis pga. alla inställda
aktiviteter och dess kostnad.

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

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

