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Ekonomisk redovisning för 2015
Redogörelse för ekonomin
Budget inkomst
Utfall inkomst

285 250 kr
292 894 kr

Via idrottslyftet har ÅRK blivit beviljade totalt 35 000 kr fördelat på projekten Roddskola och
Skolrodd. Lions i Åhus har bidragit med 10 000 kr. Uthyrning har gett ett överskott på
38 000 kr.
Övriga inkomster är via sponsring, julmarknad, insamling av pant genom Svenska
Returpack AB, Hamnregattan, aktivitetsstöd, driftsbidrag.
Budget utgifter
Utfall utgifter

313 800 kr
293 124 kr

Investeringar under året har varit inköp av två roddbåtar samt fortsatt renovering av
fastigheten. Övriga utgifter har varit kostnader för att kunna bedriva träning och tävling,
lösen av lån, skolrodd mm.
Vid årsskiftet saknades en inbetalning för startavgifter på Hamnregattan på 10000 och en
faktura för båtförsäkringen på 15000 samt domararvode för Hamnregattan (6115 kr 2014)
som är att hänföra till 2015. Vi har inte heller fått medlemsavgift till Skånes Roddförbund
(4500 kr 2013) vilket enl min beräkning kommer öka utgifterna med ytterligare ca 18000 kr.

Ekonomiskt resultat för 2015
Inkomster
Utgifter
Resultat

292 894 kr
293 124 kr
-230 kr

(292 894)
(311 124)
(-18 230)

Budgeterat resultat
Verkligt resultat

-28 550 kr
-230 kr

(-28 550)
(-18 230)

Största posten har varit inköp av 2 roddbåtar.
Inkomsterna via försäljning och sponsring har varit lägre än budgeterat samtidigt som några
kostnader varit högre, t ex landslagsuppdrag och inköp av kläder.

Utgående saldo för 2015
Tillgångar:
Aktiefonder
Tillgängligt kapital
Summa tillgångar innan skuld:

0 kr
256 601 kr
256 601 kr

Skulder:
Lån
Summa tillgångar efter skuld:

0 kr
256 601 kr

Har sålts under året

Har lösts under året

Åhus den 2 januari 2016
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