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Noter resultaträkning (resultat per konto) 220101-221231: 
Intäkter 

1. 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. Eftersom elpriset gått upp 
kraftigt under hösten påverkas även denna post 

2. 3024 Vatten o avlopp, intäkt 
Även här delar vi VA-abonnemang med Bastubryggan och vi fakturerar också 
Räddningstjänsten för deras vattenförbrukning i brandstationen vid Brännögården eftersom 
vattnet kommer från vår anslutning. 

3. 3109 Orkesterbidrag 
Äntligen kunde Styrsöbolaget köra med Kungsö till danserna och enligt avtalet med dem får 
föreningen en slant per medföljande passagerare som ett bidrag till orkestrarna. 

4. 3123 Skänkta vinster, allmänt 
Företaget Robetoy AB sponsrade oss genom att skänka ett parti leksaker mm som sedan 
använts som priser – främst vid våra tombola-aktiviteter 

5. 3710 Familjerabatt 
År 2022 var första året vi hade familjerabatt som utgår när summan av en familjs 
medlemsavgifter blir högre än 600:-  

6. 3912 Arrendeintäkter 
Arrendet av marken för brandstationen vid Brännögården som vi fakturerar till kommunen 

7. 3915 Elproduktion 
Solcellerna på Brännögården producerade ungefär som vanligt men tack vare de höga 
elpriserna fick vi bättre betalt än tidigare år 

8. 3917 Avfallshantering, intäkt 
Vi står för avfallsabonnemanget i Husvik vad gäller vår verksamhet så kioskarrendatorn 
betalar kostanden för sina avfallskärl till oss. I år fick vi också ersättning från Brännö Bys 
Samfällighet för att de fick slänga avfall från Galterövägen i vår container i Husvik 

9. 3918 Elbidrag 
Vi sökte och fick ett tillfälligt elbidrag från Göteborgs kommun 

10. 3980 Bidrag, övriga 
Här var tanken att vi skulle få bidrag från Boverket till ombyggnaden av Brännögården men 
därav blev ju intet. Här ligger istället – förutom bidrag från medlemmar mfl – följande bidrag: 

• Göteborgs Stad Sydväst: 19.600:- till HLR-utrustning 
• Göteborgs Stad Park o Naturförvaltningen: 12.000:- som driftbidrag till toaletten i 

kiosken i Husvik för att vi erbjuder den som en offentlig toalett 
• Donsö Vrångö båtförsäkring Assuransen: 4.000:- till simskolan 
• Svenska Spel, Gräsroten: 1.680:-   

Dessutom omfördes en del (36.200:-) av det bidrag vi fick förra året till det nya golvet i stora 
salen på Brännögården eftersom det inte levererades förrän i februari.  

11. 8300 Ränteintäkter 
För första på flera år började banken betala sparränta på Placeringskontot varför vi flyttat över 
det mesta av pengarna till det kontot 

Kostnader 

12. 4012 Kläder 
T-shirts mm till Fotbollsskolan som bekostas med deltagaravgifter 

13. 4040 Souvenirer, inköp 
Föreningen beställde tygkassar och plåtmuggar med bild av dansbanan i Husvik som målats 
av Lisbeth Ek som ju tyvärr gick bort under 2022. Jfr konto 3940 
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14. 5025 Elkostnader, fbr 

Som alla blivit smärtsamt medvetna om har elpriset rusat under 2022. Även om vi försökte ta 
höjd för detta i budgeten så räknade vi inte med en så kraftig höjning 

15. 5501 Reparation och underhåll byggnader  
Förutom att vi anlitat snickerifirma för att reparera dörrarna till simskolsförrådet i Ramsdal 
har vi köpt in en ny dörr till toaletten i kiosken i Husvik inklusive en ny dörrstängare. Vi har 
också köpt in vindskiveplåtar till taket på dansbanan som börjat släppa i vinden. Av olika skäl 
har inte arbetet blivit utfört – vi planerar att göra detta våren 2023  

16. 5502 Reparation och underhåll bad 
När vi gjorde budgeten i våras räknade vi med en stor kostnad för att reparera bryggor mm i 
Ramsdal (bland annat byte av stolpar och handledare), Det blev dyrare än budget och måste 
dessutom även belasta budget 2023 

17. 5506 Ombyggnadskostnader byggnader 
Eftersom vi som tidigare nämnts (not 10) så fick vi inte bidrag av Boverket i år och kunde 
därför inte genomföra ombyggnaden av Brännögården som planerat   

18. 6920 Licensavgifter 
Inköp av bildrättigheter  

19. 7510 Arbetsgivaravgifter 10,21% 
Regeringen beslöt sent på våren att även i år sänka arbetsgivaravgifterna för unga vuxna 19-23 
från 19,73% till 10,21% vilket framförallt påverkade simskolan gynnsamt 

20. 7820 Avskrivning byggnader 
Byggnader Husvik 3% 775:- 
Förråd Ramsdal 3% 812:- 
Idrottsförråd 3% 153:- 
Brännögården 3% 4 172:- 
Summa 5 912:- 

21. 7830 Avskrivning maskiner o tekniska anläggningar 
Luftvärmepump Brännögården 16,7% 3 148:- 
Gräsklippare, batteri 33,3% 1 966:- 
Grästrimmer, batteri 33,3% 1 382:- 
Åkgräsklippare 20% 5 380:- 
Summa 11 876:- 

22. 7832 Avskrivning övriga inventarier och verktyg 
Portabel ljudanläggning 20% 3 814:- 
Ny AV-anläggning Brännögården: 

Surroundförstärkare 20% 2 288:- 
Centerhögtalare 20% 958:- 
Surroundhögtalare 20% 915:- 
Projektor 20% 2 796:- 
Rackmixer 20% 460:- 
Förstärkare hörslinga 20% 1 118:-  

Stolpar nät volleyboll 20% 1 857:- 
Picnic-bord 20% 1 124:- 
Drickakyl dansbanan, beg. 33,3% 1 000:-  
Bord o bänkar uthyrning 33,3% 5 134:- 
Summa 21 464:- 

23. 7833 Avskrivning installationer annans fastighet 
Brygga Gröna Vik 10% 6 191:- 
Simskolebrygga Ramsdal 10% 7 304:- 
Övriga (andel i anslagstavla affären) 20% 4 675:- 
Summa 18 170:- 

24. 7833 Avskrivning installationer egen fastighet 
Solcellanläggning Brännögården  10 800:-1 

                                                
1 Motsvarande kostnaden för hyrköp. Jfr not 1 på balansräkningen 


