Förklaring av resultat- och balansräkning
Detta dokument är tänkt att vara ett stöd för föreningens medlemmar, och andra som är
intresserade av Ätbarts ekonomi. Tanken med dokumentet är att beskriva innehållet i
föreningens resultat- och balansräkning för kalenderåret 2021 med förhoppningen att öka
förståelsen för innehållet i resultat- och balansräkningen.

Resultaträkning
Vi börjar med att förklara resultaträkningen som beskriver vart föreningens intäkter under året
har kommit från samt vad föreningen har spenderat pengar på, dvs. föreningens utgifter.

Intäkter

En del av föreningens intäkter kommer från försäljning av tjänster. Som står i resultaträkningen
är föreningens försäljning momsfri, detta då föreningen är allmännyttig och därför inte behöver
betala skatt på intäkter. Försäljningen av tjänster kan delas in i mottagaravgifter för de som tar
emot matkassar samt försäljning av butikskit och föreläsningar.
Mottagaravgifter:

192 903,00 kr

Försäljning av butikskit och andra tjänster:

20 180,00 kr

Föreläsningar:

3 000,00 kr

Försäljning av material:

8 000,00 kr för försäljningen av föreningens tidigare bil.

Föreningen har dessutom fått in en del bidrag och donationer under året.
Erhållna offentliga stöd:

50 000,00 kr från Västra götalandsregionen för projektet
Hunger & Hållbarhet.

Erhållna kommunala bidrag:

10 000,00 kr i prispengar som betalades ut
när föreningen vann Skövde kommuns miljöpris.

Erhållna donationer och gåvor:

Delas in i donationer från privatpersoner samt
företagsdonationer och sponsring.

Privata donationer från privatpersoner:

52 951,17 kr

Företagsdonationer och sponsring:

159 000,00 kr

Utgifter

Föreningens utgifter framgår tydlig i resultaträkningen indelat på ett flertal konton. Om
förtydligande önskas, vänligen kontakta styrelsen: styrelsen@atbart.org.
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Balansräkning
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
En kundfordran uppkommer när föreningen har levererat en vara eller utfört en tjänst men inte
har fått betalt än. Vid årsskiftet hade föreningen kundfordringar till ett värde av 108 637,00 kr.
Övriga omsättningstillgångar
Föreningens övriga omsättningstillgångar är de pengar som föreningen har på sina
bankkonton. Vid början av året fann det 114 795,06 kr på banken, och vid årets slut fanns det
265 697,42 kr på banken.
Omsättningstillgångar
När tillgångarna på banken räknas samman med kundfordringarna så kallas summan av för

omsättningstillgångar eller bara tillgångar och vid slutet av året var dessa 374 334,42 kr.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år, ett vanligt exempel är obetalda
fakturor för varor eller tjänster som föreningen har köpt men ännu inte betalat för. Summan av
de kortfristiga skulderna 2021 var 75 453,00 kr.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kan ses som motsatsen till kundfordringar, dvs. när vi har fått en vara eller
tjänst men inte har betalt för den än. I balansräkningen syns leverantörsskulder på 5 873,00 kr
då föreningen fick två fakturor precis innan årsskiftet som betalades i januari.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I balansräkningen syns att föreningen har 69 580,00 kr i förutbetalda intäkter, detta då
föreningen har fått betalt för tjänste som vi ännu inte har utfört utan som vi kommer utföra
under 2022.
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