
  
  

Ekonomisk berättelse för 2021  

Ekonomiska berättelsen för Utveckla ÖTV är sammanställd i en resultat- och balansrapport som 

tillsammans beskriver av vad som hände ur en ekonomisk synvinkel under 2021. Rapporten visar 

föreningens intäkter och utgifter under året. Alltså hur mycket pengar kom in i föreningen och hur 

dessa pengar använts under året. Balansräkningen visar föreningens totala tillgångar/vinst och 

skulder/förlust.   

Rapporten består av tre delar/kolumner – projektet Framtidsfabriken, projektet Gullstigen och 

föreningens huvudkonto samt en summerad totaldel.  

Framtidsfabriken huvuddelar är hyra, lön, mindre utgifter som fika samt räntekostnader och insatser 

hos Ekobanken och Mikrofonden. Återbetalningen till Ekobanken är den största utgiften.  

För att täcka nödvändiga utgifter innan vi fick slututbetalningen i projektet Framtidsfabriken 

användes kreditkonto hos Ekobanken samt två mindre privata lån (17000 + 5000 kr). Vi använde 

också medel från föreningens huvudkonto, eftersom det fanns kvar en summa där tillhörande 

projektet Framtidsfabriken. Även i projektet Gullstigen användes ett privat lån för att täcka utgifter. 

Kvarvarande skulder är de privata lånen, och omfattar totalt 80 812,50 kr. Under 2022 kommer 

föreningen att få tillbaka insatser från Ekobanken och Mikrofonden samt slutbetalning från 

Länsstyrelsen i projektet Gullstigen - vilket innebär att dessa skulder kommer kunna regleras.   

Föreningens huvudkonto består av framför allt transaktioner av mindre storlek så som 

medlemsavgifter och fikautlägg.  

  



Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo 
Vendel Resultat och Balansräkning för 
2021     

     

Resultaträkning     

 Framtidsfabriken ÖTV Gullstigen TOTAL 

Intäkter/lån     

Medlemsavgifter  650 0  
Framtidsveckan - kommunalt bidrag  10000   

Leaderbidrag 259324,2    

Lån Privat 17000 5000 74812,5  
Kreditkonto Ekobanken återstående 100922    

Intern omfördelning (från ÖTV till FF) 10748    

Summa intäkter/lån 387994,2 15650 74812,5 478456,7 

     

Kostnader     

Utlägg förtäring  1055   

Bankavgift 750 930   

Bankränta Ekobanken 22101,28    

Medlemsinsats Ekobanken 2600    

Ränta övertrassering Ekobanken 68,77    

Medlemsavgifter  150   

Kontorsmaterial 118    

Lokalhyra och fönsterbyte 10742    

Hemsida/inventarier/program 2313,25 1496,25   

Framtidsveckor föreläsning  25   

Lånåterbetalning Framtidsveckor  10000   

Lånåterbetalning  16000    

Löner och sociala avgifter 79845    

Mikrofonden medlemsinsats 1000    

Mikrofonden ränta 10192    

Återbetalning kreditkonto Ekobanken 249000    

Material och andra investeringar   162599  
Intern omfördelning (från ÖTV till FF)  10748   

Summa kostnader 394730,3 24404,25 162599 581733,55 

     

Årets vinst/förlust −6736,1 −8754,25 −87787 −103276,85 

     

Balansräkning     

Ingående balans - bankkonto 7144 8870 88112  
Årets förlust/vinst −6736 −8754 −87787  

     

Utgående balans 408 116 326 850 

 (Ekobanken) (Swedbank) (Swedbank)  

     

Kvarvarande skulder 1000 5000 74812,5 80812,5 

 


