
Ekonomisk redovisning av GF Atletica 2017. 

Inkomster: 

Terminsavgifter både inom friskvården på Sikahjortsvägen 1 och gymnastiken Svanviks 

hallen. 

Kommunala och statliga bidrag har kommit in, även sponsorintäkter och inbetalningar från 

gymaster för licenser, lägerskolor och tävlingar. Sponsorintäkterna har varit 140 000kr under 

2017. 

Även intäkter på uthyrning av hallen i Svanvik så som bland annat kalas, lotterier, 

julkalendrar, caféet och övriga försäljningsintäkter såsom bl.a. försäljning av New Body har 

inkommit.  

Dessa intäkter har under 2017 uppgått till 4 007 784kr 

Utgifterna delas upp i direkta kostnader, personalkostnader och övriga kostnader 

Utgifter som rör de direkta kostnaderna är inköp av material och varor, även sjukvaror, inköp 

till caféet, magnesium till barr, priser och medaljer. Kostnader vid säsongsavslutningar, 

föreningsstämmor, blommor, licensavgifter, cuper och kostnader för kurser. 

Dessa utgifter rör även inköp av idrottskläder till show, för ledare och medlemmar och 

tryckning av dräktreklam. Den ökade kostnaden från 2016 beror på inköp av 

dräkter/dräktreklam och tryckning till medlemmarna och ledarna i föreningen. 

De direkta kostnaderna har under 2017 uppgått till 373 262kr 

Bruttovinsten blir då 3 634 522kr 

Kostnader har utgått för personal, dvs ersättning till ledare och annan personal, skatt, sociala 

avgifter, pensionsförsäkringspremier och sjukförsäkringskostnader. GF Atletica har under 

året haft 3 anställda, Hally , Steiney och Lena Olofsson. Det är endast Hally som arbetat 

heltid i föreningen under året.  

Personalkostnader har under 2017 uppgått till 1 302 322kr. 

Inom övriga kostnader så inryms lokalhyror till HKN Transport, lokaltillbehör, reparation och 

underhåll av lokaler, där iordningställandet av den nya gången till den nya lokalen och den 

nya entrén ingår, denna post har varit hög under 2017 och ett nytt lån har tagits för att 

delvis täcka utbyggnaden. Medlemsavgifter till gymnastik förbundet, redovisningskostnader, 

kontorsmaterial och inkasso o KFM avgifter. Porto, företagsförsäkringar, mobiltelefonräkning 

Hally, boxer abonnemang, bankkostnader och övriga avdragsgilla och ej avdragsgilla 

kostnader. 



Fastighetskostnader, leasing av inventarier utgör stora poster samt logi och bilersättningar. 

Även förbrukningsinventarier dvs inventarier av mindre värde och förbrukningsmaterial 

ingår under denna post. 

Vi har även haft utgifter som annonsering av olika evenemang och vid säsongsuppstart. 

Övriga kostnader har under 2017 uppgått till 2 223 113kr 

 

Värdeförändringar under året 

Parkering på annans mark   87 064kr 

Avskrivningar av inventarier              248 486kr 

Summa                         335 550kr 

Finansiella intäkter 

Ränteintäkter                                              25 kr 

Summa                                                         25 kr 

Finansiella kostnader 

Räntekostnader på lån                             -35 004kr 

Räntekostnader på KFM skulder                     -44kr 

Kostnadsräntor på skattekonto                   -4 568kr 

Summa                                                        -39 616kr 

 

Nettoresultat                     -266 053kr 

Årets minus resultat beror på utbyggnaden i Svanvik, de direktka kostnaderna är 131 924kr 

högre än föregående år.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


