
  
  

Ekonomiansvarigs kommentarer till bokslut 2020 

Resultaträkning  

Resultat  
Årets resultat/överskott (65 796 kr) är lägre än förra året (153 499 kr). Eftersom vi under 2019 

hade mycket lägre personalkostnader, vilket gjorde att överskottet blev högre än vanligt, är detta 

fullt rimligt. 

Rörelseintäkter  
Erhållna bidrag från riksföreningen är 454 450 kr, vilket avser det fasta bidraget för länets kansli 

inklusive rörligt bidrag på 32 890 kr. Summan av rörelseintäkterna är alltså något högre, men i 

princip jämbördigt med föregående år (452 828 kr). 
 

Rörelsekostnader  
Skillnaden mellan rörelsekostnader 2019 (40 193 kr) och 2020 (10 048 kr) är ganska stor och det är 

i sig inga konstigheter eftersom Corona-pandemin har ställt in konferenser och träffar. Detta har 

istället skett digitalt och medfört mindre utgifter.  

Övriga externa rörelsekostnader  
Vi har haft något högre rörliga utgifter under 2020 (45 842 kr) jämfört med föregående år 2019 

(32 372 kr) samt året dessförinnan. Det beror på lite högre kostnader för programvaror och 

tjänster t.ex. zoom och creative cloud. 

Vi har även haft något högre kostnader för redovisningstjänster, än vi hade estimerat i budgeten 

för 2020 (23 904 kr). Det är högre jämfört med både 2019 (19 564 kr) och 2018 (13 161 kr). De 

högre kostnaderna beror delvis på grund av byte av ekonomibyrå under 2020. Vi har valt att byta 

ekonomibyrå från Scherdins finance AB till Idrottsservice AB.  

Utgifter för personal  
Utgifter för personal ligger på 323 763 kr och är högre än föregående år (225 844 kr). Detta är inte 

konstigt eftersom ordinarie kanslianställd var anställd på högre tjänstgöringsgrad under ett par 

månader (januari-maj) 

Balansrapport  

Vad gäller utgående saldo för 2020 är det på totalt 875 326 kr. På övriga bankkonton ligger 
fortsatt 205 744 kr och företagskontot, vilket transaktioner sker från ligger på 669 574 kr och har 
alltså ökat från 553 185 kr för 2019. De kortfristiga skulderna ligger på 34 794 kr.  
  

Maria Grånemo, ekonomiansvarig  


