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Ekonomisk Berättelse 2016
§1. Introduktion
I år var det mycket få inköp. Vår lokal är ny och har gett en stor ny utgiftspost men kiosken har växt 
oerhört på grund av detta. Vi har börjat samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan och deras bidrag 
räcker för att täcka kostnaderna av vår lokal.

§1.1. Intäkter

Bidragen från Sverok söktes i slutet av verksamhetsåret så de pengarna kommer först nästa år. Avdelningar skapades 
inte under året därav uteblev en stor del av bidragen från sverok.

Kiosken har hoppat in och räddat oss när det gäller förlorade intäkter och dragit in över 1000 kr i månaden i snitt sedan vi 
fick lokalen.

Ingen avgift togs av besökande för nyårsmötet, det glömdes helt enkelt bort. Dock kostade nyårsmötet under budget i år 
vilket jämnar ut det hela.

Övriga bidrag har sökts genom Studieförbundet Vuxenskolan och vi har 4500kr tillgodo hos dem som kan användas för 
att betala lokalhyran.

§1.2. Utgifter

För Daaks Ord-korten så valdes det att enbart skapa 15st kort istället för 50 som budgeten var för, det sparade ca 2000kr.

Lokalhyra är en ny post vilken saknades på budgeten och tog större delen av våra utgifter.

300kr övrigt är tyg för gardiner till lokalen.

Inga nya rollspelsinköp gjordes. Det får antas att detta inte skedde av ekonomiska skäl då det fanns utrymme för inköp av
spelböcker.

§1.3. Skulder & lån

För att göra det enklare för nästa år så har de 4500kr som vi har innestående hos Studieförbundet Vuxenskolan inte 
bokförts under året utan under nästa år när de kommer att användas, detta eftersom de har en system där vi fakturerar 
dem för de tjänster som de kan betala för så som lokalhyra. Räknas detta in i resultatsberäkningen så hamnar vi på 
+2721,62 kr

Patrik har för närvarande lånat ut möbler till lokalen. Det totala värdet på möblerna uppgår till 16 707,60 kr.

Kassör
(Patrik Lindqvist)

______________________
Sida 1 (av 2)

Inköpsställe Produkt Kostnad
Jysk Bord + skohylla
Netto Toapapper + brandsläckare 148,00 kr
Rusta Vattenkokare + möbeltassar 63,90 kr
Biltema Whiteboard + korgar(kiosk) 188,00 kr
Dollarstore Städartiklar 180,00 kr
Jula Dörrmatta 199,00 kr
Willys Städartiklar 213,80 kr
Ikea Stolar
Rollarstore Städartiklar 130,00 kr
Willys Prisskyltshållare 84,30 kr
Jula Förvaringsboxar 99,60 kr
Rusta 2 hyllor 398,00 kr
Netto 2 hyllor 558,00 kr
Bureca Kylskåp
Elgiganten Dammsugare

Summa

2 275,00 kr

2 568,00 kr

7 612,00 kr
1 990,00 kr

16 707,60 kr
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§2. Balansräkning

* 379,90 kr av föreningens ekonomiska tillgångar ligger på paypal, övriga på föreningens swedbank-konto. Kiosken har i 
skrivande stund 95,72 kr på ett eget konto ej inräknat ovan.

Kassör
(Patrik Lindqvist)

______________________
Sida 2 (av 2)

Utgifter Budget Utfall
Intro skövde 500,00 -
Spelvecka 300,00 -
Webbhotell
Daaks ord-kort
Tält -
Skrivarkostnader 529,00
Reklamartiklar -
Kontorsmaterial 400,00 -
Nyårsmöte 722,28
Fenix 300,00 299,00
Bankavgifter 350,00 250,00
Avtackning 300,00 -
Rollspelsinköp -
Inköp till andra aktiviteter 800,00 -
Lokalhyra -
Övrigt 500,00 300,00

Total

1 150,00 1 077,00
3 500,00 1 431,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00

6 000,00

14 510,00

19 600,00 19 118,28

Intäkter Budget Belopp
Sverok Verksamhetsbidrag
Sverok Medlemsbidrag 600,00
Medlemsavgifter
Övriga bidrag -
Försäljning Daaks Ord-kort
Kiosken
Nyårsmöte 300,00 -

Total

8 000,00
2 560,00

3 000,00 2 000,00
2 000,00
1 500,00 1 300,00
4 000,00 11 100,00

19 400,00 16 960,00

Resultat Budget Belopp
Intäkter
Utgifter

Resultat -200,00

19 400,00 17 339,90
19 600,00 19 118,28

-1 778,38

Tillgångar Budget Belopp
Tillgångar start 2016
Beräknat resultat 2016 -200,00

Tillgångar

13 370,89 13 370,89
-1 778,38

13 170,89 11 392,51
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