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Noter resultaträkning (resultat per konto) 190101-191231: 
 
Intäkter 

Huvudintäkter 
1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt 

Vi har under året haft 551 registrerade medlemmar. 2018 hade vi 632 medlemmar 
2. 3021 Uthyrning lokaler 

Vi har haft flera större uthyrningar under året vilket påverkat positivt 
3. 3023 Elektricitet, intäkt 

Vi delar el-abonnemang med Bastubryggan i Husvik och vi fakturerar deras andel av 
kostnaden. Vi ”säljer” även el till föreningen Sjöbodslängan och under sommaren tog vi betalt 
av några gästbåtar i Husvik som – utan att fråga – tog el från våra uttag vilket vi nu har stoppat 
genom att ändra installationen 

4. 3024 Vatten o avlopp, intäkt 
Även här delar vi VA-abonnemang med Bastubryggan och vi fakturerar också 
Räddningstjänsten för deras vattenförbrukning  i brandstationen eftersom vattnet kommer från 
vår anslutning. 

Övriga rörelseintäkter 
5. 3901 Uthyrning tält, bord och bänkar 

Inget särskilt utom ovanligt många uthyrningar inom detta område  

6. 3901 Arrendeintäkter 
Arrende kiosken Husvik (Eva Mandorf) samt arrende väntrummet Husvik (Västtrafik). 
Dessutom blev avtalet med Fastighetskontoret om arrende för marken där brandstationen står 
klart under våren varför vi kunde fakturera dem för fem år retroaktivt 

7. 3913 Upplåtelse, intäkter 
Vi får ersättning av Park o Naturförvaltningen för att hålla Husvikstoaletten öppen i fem 
månader (även om vi har den öppen hela året)  

8. 3914 Servicetjänster 
Vi får även ersättning från bryggföreningen Helena för att hålla Husvikstoaletten öppen och 
städad under vintern 

9. 3950 Försäljning, övrigt 
Brännö handel köpte överskott av oss efter sommaren vilket vi är tacksamma för 

10. 3980 Bidrag, övriga 
Vi fick en del av överskottet av den insamling som gjordes till Qviding som en gåva till vår 
ungdomsverksamhet. Resten av pengarna kom dels från Assuransen som gav oss bidrag för att 
få göra reklam i Ramsdal samt från Svenska Spels Gräsroten där spelare som anger 
Brännöföreningen som en av sina favoriter genererar bidrag 

Överskott insamling  8.850:- 
Assuransen  3.000:- 
Gräsroten  3.816:- 
Summa  15.666:- 
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11. 3981 Bidrag badplats, övrigt 
Driftsbidrag från Göteborgs Stad för skötsel av badplatserna. Även 2019 fick vi full täckning 
för våra kostnader inklusive inköp av ny simskoleramp i Ramsdal (jfr not 26). Som synes 
utnyttjade vi inte bidraget fullt eftersom vi sköt upp en del budgeterade åtgärder 

3981 Bidrag badplats, feriearbetare 
Kommunens bidrag för våra kostnader för de feriearbetande ungdomarna. Även här fick vi full 
täckning för våra kostnader  Anledningen till att vi inte utnyttjade hela bidraget här var bland 
annat att regeringen sänkte arbetsgivaravgiften för ungdomar under året från 31,42% till 
10,21% 

3983 Bidrag badplats. ideellt arbete 
Kommunens ersättning för de ideella timmar föreningen lagt ner på skötsel av baden. 
Ersättningen är 100:- per arbetad timma och även här fick vi täckning för de 258 timmar vi 
kunde redovisa. Vi hade dock kunnat få bidrag för 280 timmar om vi kunnat redovisa detta.   

12. 3998 Uttag reparations- och underhållsfond 
Sammanlagt utförde vi reparations- och underhållsarbete under 2019 för 55.637:- (exklusive 
arbeten på baden som vi ju får ersättning för av kommunen). Med tanke på det goda resultatet 
behövde vi dock inte göra större uttag ur fonden än 24 334,12.  

Kostnader 
Driftskostnader anläggningar 
13. 4012 Kläder 

Tyvärr har större delen våra profilkläder försvunnit de senaste utan att vi lyckats spåra dem så 
vi var tvungna att köpa nya vilket vi också budgeterade för. Här ligger också t-shirts till 
fotbollsskolan 

14. 5092 Gräsklippning, köpt tjänst 
För att få ner kostnaden för gräsklippningen av fotbollsplanen och marken runt Brännögården 
beslöt vi att köpa en ny åkgräsklippare varför ingen gräsklippning behövde köpas 

Reparation och underhåll 
15. 5501 Reparation och underhåll byggnader 

Vi har lagt en hel del arbete på att reparera och underhålla våra byggnader. Bland annat har vi 
bytt alla utomhusarmaturerna på kiosken i Husvik till LED-belysning samt installerat 
belysning i våra förråd. Vi har även bytt till energisnåla, närvarostyrda belysningar på våra 
toaletter i Brännögården samt toaletterna i Husvik  

16. 5502 Reparation och underhåll bad 
Några av de planerade åtgärderna sköts upp varför kostnaden blev lägre än budget  

17. 5503 Reparation och underhåll övriga anläggningar 
Flera oplanerade åtgärder blev nödvändiga under året som till exempel ny sand på 
beachvolleyplanen samt nytt lock på avloppspumpen i Husvik 

18. 5503 Reparation och underhåll inventarier 
Vi var tvungna att byta toalettstol i kiosktoaletten i Husvik vilket gjorde att kostnaderna drog 
iväg 

Frakter och transporter 
19. 5799 Fraktkostnader, övriga 

Några frakter som Bosson utfört plus kostnader för bandens taxiresor vid danserna 

Försäkringar och övriga riskkostnader  
20. 6310 Försäkringar egendom 

Den kartläggning av våra byggnader som gjordes under 2018 ledde till att vår 
försäkringspremie blev mindre än budgeterat. 
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Övriga externa tjänster 
21. 6960 Köpta tjänster, övriga 

Bosson grävde upp rester och jämnade ut lekplatsytan vid gården  - 1 075:- 
Arvode akustiker i samband med arbetet att planera ombyggnad 
av Brännögården   - 2 450:- 
Summa   - 3 525:- 

22. 6970 Avgifter STIM 
Efter många diskussioner om avgifter för våra danser med STIM som vill ha betalt per 
besökare trots att vi bara har frivillig entré landade vi i en överenskommelse som bland annat 
innebar retroaktiva avgifter från och med 2013. 

Personalkostnader 
23. 7010 Löner och arvoden 

Som tidigare nämnts minskade våra kostnader för att regeringen under 2019 beslöt sänka 
arbetsgivaravgifterna för ungdomar under vissa omständigheter från 31,42% till 10,21% 

Avskrivningar 
24. 7830 Avskrivningar maskiner och tekniska anläggningar 

Diskmaskin gården   - 6 360:- 
Åkgräsklippare (nyinköp)   - 5 380:- 
Portabel ljudanläggning (nyinköp)   - 3 814:- 
Summa  - 15 554:- 

25. 7832 Avskrivningar övriga inventarier och verktyg 
Fotbollsmål   - 4 884:- 
Bärbara datorer (2 st)   - 3 332:- 
Sittbänkar, beg   - 1 797:- 
Drickakyl Husvik   - 1 636:- 
Tält, pop-up (nyinköp)   - 2 416:- 
Summa  - 14 065:- 

26. 7833 Avskrivningar installationer annans fastighet 
Bryggan Gröna Vik.   - 6 191:- 
Bryggor mm Ramsdal (kompletterad under 2019)   - 7 304:- 
Gemensam anslagstavla vid affären   - 3 175:- 
Summa  - 16 670:- 

27. 7834 Avskrivningar installationer egen fastighet 
Avskrivning solcellanläggning Brännögården motsvarande 
kostnaden för hyrköp. Jfr not 2 på balansräkningen.  


