Valla scoutkårs ekonomirapport för verksamhetsåret 2018
Allmänna kommentarer
Under verksamhetsåret 2019 har Valla scoutkår haft Fredrik Lindeberg som kassör som har
skött ekonomin och bokföringen. Bokföringen har gjort mha Visma eEkonomi för förening, dvs
en online version där Visma ansvarar för backuper.
Under verksamhetsåret 2019 har stenstugan sålts, vilket är den största avvikelsen från
budgeten.
Verksamhetsåret 2019 gjorde enligt bokföringen ett resultat på 74 552,25 kr. Stämman ska dock
informeras om då vi bokför enligt kontantmetoden och inte fakturametoden så uppkommer
kostnader när de betalas (och inte när de faktureras eller uppstår), vilket gör att några
tusenlappar hamnar på “fel” år. Budget för verksamhetsåret 2019 var ett underskott på 28 628
kr, vilket då missades med ett relativt överskott på ca 100 000 kr (dvs försäljningsintäkten från
Stenstugan)
Stämman kommer behöva ta beslut om hur detta överskott ska disponeras. Traditionellt har
Valla scoutkår lagt årets resultat (dvs överskottet, i detta fall ca 75 kkr) till eget kapital, vilket
innebär att kapitalet kan disponeras fritt inom verksamheten (i enlighet med stadgarna). Ett
alternativ till att lägga föregående års resultat till eget kapital är att öronmärka dem till något
speciellt, exempelvis ett läger, resa eller annan kårgemensam aktivitet.

Specifika kommentarer
Här följer kommentarer kring några bokföringskonton som avviker från budget eller av annan
anledning förtjänar en kommentar.
Gällande scoutvaror på adventsmarknaden (konto 3510) så är det netto från
adventsmarknaden. Dvs vi köpte in mer material än vi sålde.
Gällande medlemsavgifter (konto 3610) och bidrag (konto 3985) kommer båda via Scouterna
(paraplyorganisationen). Och kommunala bidrag (konto 3987) kommer från kommunen.
Gällande övriga ersättningar och intäkter (konto 3990) ligger där mindre inbetalningar som
egentligen är antingen scoutvaror eller försäljning från loppis (totalt ca 1 400 kr) och
försäljningen av Stenstugan (en intäkt på 100 000 kr).
Gällande avdelningsbidrag (konto 4010) så är det 3 230,88 kr bokfört, dvs vilket är lägre än
normalt då alla avdelningar inte använt upp sitt bidrag samt att Valrossarnas kassa gått tillbaka
till kåren då de inte har haft aktivitet på flera år. Avdelningsbidrag delas ut med 1 500 kr per
avdelning plus 100 kr per 5 scouter utöver de 10 första.

Gällande webbkostnader (konto 4613) så är den huvudsakliga kostnaden bredband i
Scoutgården (andra kostnader är de för domänen, webbmail, webbhotell etc). Denna kostnad
har stigit år för år och vi har i dagsläget inte möjlighet att hitta ett bättre avtal för fast bredband.
Gällande lägerkontona (konto 4820, 4822 och 4823) så är de helt beroende av vilken
verksamhet kåren genomför. Höstlägret (konto 4823) backade kraftigt pga högre hyra än normal
/ planerat (Limmernäs har bytt ägare).

