
East Front

Kommentarer till 2007 års bokslut

Föreningens huvudsakliga intäkter är medlemsavgifter, som 2007 uppgick till 
52520 kr.  Dessa används främst för att subventionera resor och att sköta 
föreningens adminstration.

Inga minibussresor genomfördes under under året, istället satsade man på att 
sponsra bussresor kraftigt vid ett flertal tillfällen.  Totalt lades 35592 kr på 
bortaresorna.  Utöver detta bjöd en generös medlem och Östers IF på hela 
kostnaden för två resor, som därmed kunde genomföras gratis för 
medlemmarna.

Administrationskostnaderna var 9880 kr, där huvuddelen är kostnader för att 
skicka ut inbetalningsblanketter och medlemskort, och resterande främst 
avgifter för föreningens plusgiro- och paynovakonton.

Huvudverksamheten resultat efter detta blev en vinst på 7048 kr.  Av detta 
beslutade styrelsen att skänka 5300 till supporterspelarinsamlingen då 
föreningen redan byggt upp ett tillräckligt eget kapital.  Resultatet blev 
därmed en liten vinst på 1488 kr, och ett eget kapital på 43740 kr som består 
helt av likvida medel.

(Felande 260 kr i resultatet är försäljningsvärdet av två halsdukar som varit 
välkomstpresenter till herrlagets båda tränare under säsongen.)

Tifoverksamheten fick donationer på 1760 kr, och ytterligare 81 kr på ett par 
tavelförsäljningar.  Utgifterna för årets tifon var 8960 kr, vilket därmed gjorde 
åt med en hel del av tifoverksamheten reserverade kapital. Det återstår 3915 
kr som är dedicerade till tifo.

PR-verksamheten utgjordes helt av försäljning av Avarter II och visningen av 
filmen på Palladium.  Vinsten på detta var 3729 kr, och ger ett eget kapital på 
5514 kr av vilket 5384 är bundet i osålda varor.

Posten "Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader" på 5200 kr är en 
medlemsavgift för 2008 inbetald i december 2007 samt 5000 kr av donationen 
till supporterspelarinsamlingen, då själva överföringen av dessa pengar 
skedde först i januari 2008.

Föreningens totala likvida medel 2006-12-31 var 53103 kr.

Peter Liljenberg, kassör.
Växjö 2008-04-09.


	East Front
	Kommentarer till 2007 års bokslut

