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Budgetuppföljning Strängnäs Segelsällskap 2021
Budget 2021 Utfall 2021

Intäkter
Medlemsavgifter 510 000,00 kr 525 650,00 kr
Slipavgifter 600 000,00 kr 620 655,00 kr
Övriga intäkter 90 000,00 kr 139 088,00 kr
Bidrag Hamnen Askholmen 400 000,00 kr
Sponsring bastu 121 200,00 kr

Summa intäkter 1 200 000,00 kr 1 806 593,00 kr

Utgifter
Anläggningarna (el, vatten, vägunderhåll m.m.) −204 000,00 kr −125 397,00 kr
Försäkringar −61 000,00 kr −74 941,00 kr
Övergripande driftskostnader −5 000,00 kr −35 602,00 kr
Tävlingar −50 000,00 kr −30 500,00 kr
Förbundsavgifter −80 000,00 kr −57 517,00 kr

Styrelsen −14 000,00 kr −20 808,00 kr
Slip −100 000,00 kr −147 742,00 kr
Askholmen −20 000,00 kr −94 091,00 kr
Kommunikation −45 000,00 kr −37 690,00 kr
Jolle −60 000,00 kr −49 395,00 kr
Festgruppen −28 000,00 kr −8 606,00 kr
Kölbåtsgruppen −5 000,00 kr −10 314,00 kr
Motorbåtsgruppen −5 000,00 kr 0,00 kr
Klubbstuga, Löt −5 000,00 kr −8 987,00 kr

Investeringar summa
-Slip −30 000,00 kr 0,00 kr
-Askholmen −70 000,00 kr −81 533,00 kr
Bastun på Askholmen −20 660,00 kr
-Jolle −25 000,00 kr −28 351,00 kr
-Klubbstuga, Löt −15 000,00 kr 0,00 kr

Summa utgifter −822 000,00 kr −832 134,00 kr

Resultat 378 000,00 kr 974 459,00 kr

Avvikelser från budgeten;
En sen faktura på 75 000 kr för Askholmen skulle ha belastat 2020 men kom 2021
Askholmen har köpt en båtmotor för 30 000 kr
Bastun på Askholmen har inte fått nödvändiga myndighetsbeslut och har inte kunnat genomföras
Vi har fått bidrag på 400 000 kr för hamnarbetet på Askoholmen, men fakturorna för arbetet kom 2022
Fakturan för slipens investering med omskoning av kajen kom 2022 och har därför inte belastat 2021
Sommarens fester har inte kunnat genomföras pga covid
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Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
525 650,003021 Medlemsavgifter
620 655,003023 Slipavgifter
50 040,013031 Swishinsättningar
13 472,003041 Eldebitering båthall
50 200,003145 Intäkt Seglarskola

S:a Nettoomsättning 1 260 017,01

Övriga rörelseintäkter
7 200,003912 Annonsintäkter

18 012,073987 Erhållna bidrag och stöd
400 164,003990 Övr ersättningar och intäkter
121 200,003991 Sponsring Bastu

S:a Övriga rörelseintäkter 546 576,07

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 1 806 593,08

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror
-276 159,894010 Inköp materiel och varor

-750,004120 Återbet. disp Nycklar
-6 962,204145 Kostnad Seglarläger
-5 184,604212 Målning av klubbstugan

-24 289,004214 Dusch till bastu
-16 555,004218 Jolleunderhåll
-5 837,504219 Jolleförråd
-9 500,004220 Ny bastu

-11 160,004221 Bastubrygga
-14 309,004222 Norra piren
-5 959,004223 Jollebrygga

S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror -376 666,19

1 429 926,89Bruttovinst
Övriga externa kostnader

-4 213,005010 Arrendeavgift
-5 915,005180 Vägkostnader

-132 166,395310 El, vatten och renhållning
-30 345,006010 Bevakning
-43 539,006020 Besiktning/reparation/service
-30 500,006030 Kostnad Tävlingsverksamhet
-57 517,006040 Förbundsavgifter

-360,006050 Annonsering
-28 034,256110 Kontorsmaterial, porto m.mm.
-74 941,006310 Försäkringar
-5 062,006570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader -412 592,64

Personalkostnader
-33 000,007215 Arvoden seglarläger
-6 875,007401 konsultavgifter
-1 000,007610 Kurser/utbildning
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Resultatrapport

Perioden

S:a Personalkostnader -40 875,00

S:a Rörelsens kostnader -830 133,83

976 459,25Rörelseresultat
Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter
-2 000,008400 Räntekostnader

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -2 000,00

S:a Finansiella poster -2 000,00

974 459,25Resultat efter finansiella poster
974 459,25Resultat före skatt

Årets resultat

-974 459,258999 Årets resultat
S:a Årets resultat -974 459,25

Beräknat resultat: 0,00
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Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,001110 Byggnader

113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,001111 Klubbstugan Båtudden

103 600,00 103 600,00 0,00 103 600,001131 Mark Askholmen

S:a Materiella anläggningstillgångar 311 600,00 311 600,00 0,00 311 600,00

S:a Anläggningstillgångar 311 600,000,00311 600,00311 600,00

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

11 150,00 11 150,00 0,00 11 150,001400 Lager

S:a Varulager m.m. 11 150,00 11 150,00 0,00 11 150,00

Kassa och bank

37 158,42 37 158,42 525 159,25 562 317,671930 Checkräkningskonto

650 764,85 650 764,85 450 000,00 1 100 764,851940 Bank

S:a Kassa och bank 687 923,27 687 923,27 975 159,25 1 663 082,52

S:a Omsättningstillgångar 1 674 232,52975 159,25699 073,27699 073,27

S:a TILLGÅNGAR 1 985 832,52975 159,251 010 673,271 010 673,27

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

-1 010 023,27 -1 010 023,27 -974 459,25 -1 984 482,522091 Balanserad vinst/förlust

S:a Balanserad vinst eller förlust -1 010 023,27 -1 010 023,27 -974 459,25 -1 984 482,52

S:a Eget kapital -1 984 482,52-974 459,25-1 010 023,27-1 010 023,27

Obeskattade reserver och avsättningar

Avsättningar

-650,00 -650,00 -700,00 -1 350,002291 Disp medel Nycklar

S:a Avsättningar -650,00 -650,00 -700,00 -1 350,00
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Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

S:a Obeskattade reserver och avsättningar -1 350,00-700,00-650,00-650,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-1 985 832,52-975 159,25-1 010 673,27-1 010 673,27

Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00
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