
 
 

Ekonomiansvarigs kommentarer till bokslut 2018 

Resultaträkning 

Resultat 
Årets resultat/överskott (70.503 kr) är något större än förväntat. En orsak är ett överskott i 
projektet Skogen som klassrum på 24.000 kr som inte behöver betalas tillbaks till riksföreningen. 
En annan orsak är en kreditering av kostnader för arbetsmarknadsförsäkringar om 15.000 kr (se 
utgifter för personal nedan). Om man drar bort dessa oförutsedda intäkter är 
resultatet/överskottet ca 31.550 kr.  

Rörelseintäkter 
Erhållna bidrag från riksföreningen (350.324 kr) avser det fasta bidraget för länets kansli. 
Övriga erhållna bidrag (78.789 kr) avser återbetalningen av medlemsavgifter från riksföreningen 
(40.110 kr), det rörliga bidraget för kansliet (23.679 kr) och extra resebidrag för kanslier i nordliga 
län (15.000 kr). Differensen för den posten mellan 2017 och 2018 förklaras av att den för 2017 
innefattade ett stort projektbidrag. 

Rörelsekostnader 
Skillnaden mellan 2018 och 2017 beror huvudsakligen på skillnad i kostnader för projekt som 
genomförts. En annan noterbar skillnad är att 4012 Egna konferenser var 0 kr 2017 och 34.689 kr 
2018. Det förklaras med att vi under 2018 genomfört fler utbildningar (styrelseutbildning och 
föreningsutbildning, se verksamhetsberättelsen) där vi bekostat resor, mat och logi för deltagarna.  

Övriga externa rörelseutgifter 
Minskningen jämfört med 2017 (44.123 kr 2017 respektive 29.657 kr 2018) förklaras 
huvudsakligen av att vi 2017 hade kostnader för hyra av kontor (lokalhyra) och inköp av dator till 
kansliet (förbrukningsinventarier). 

Utgifter för personal 
Totalt är kostnaden lägre än för 2017 dels pga vi 2017 återbetalade tidigare felaktigt 
stödområdesavdrag för arbetsgivaravgift och dels då vi krediterats 15.000 kr för 
försäkringskostnader under 2017 för vår tidigare verksamhetsutvecklare som dock slutade vid 
årsskiftet 2016-2017. Det senare förklarar även att posten arbetsmarknadsförsäkringar endast 
uppgår till 888 kr för 2018.  

Balansrapport 
Vad gäller utgående saldo är det viktigt att notera att vi har 3 projekt som inte är slutredovisade 
Kraftsamling för de sista stora naturskogarna, Naturvårdsutbildning för privata skogsägare 
Informationsinsatser inom Biosfärområdet Vindelälven. 
Dessa projekt kommer att generera återbetalningar ca 160.000 kr under 2019. 
 
Mats Djupsjöbacka, ekonomiansvarig 


	Ekonomiansvarigs kommentarer till bokslut 2018
	Resultat
	Rörelseintäkter
	Rörelsekostnader
	Övriga externa rörelseutgifter
	Utgifter för personal

