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Resultaträkning Budget Utfall Utfall

Avvikelse 

mot fg år

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Nettoomsättning 1) 1 935

- Medlemsavgifter 757 757 –

- Rabatt städdagar -63 -62 -1

- Vatten rörlig del 565 375 189

- Vatten fast del 473 473 –

- Sophämtningsavgifter 305 305 0

Övriga rörelseintäkter 2) 98

- Statliga bidrag 37 151 -114

- Övriga intäkter 12 14 -2

2 086 2 013 2 033 73

Direkta kostnader 3) -898

Vattenförbrukning betalt till kommunen -568 -546 -22

Avloppsnätet, underhåll betalt till kommunen -50 -116 66

Beläggning vägar – -445 -181 445

Vägar, sandsopning, diken, mm -35 -31 -4

Snöröjning, sandning -51 -29 -21

Underentreprenör röjning/städning -100 -127 27

Sophämtning -270 -262 -8

Övrigt -13 -7 -6

Övriga externa kostnader 4) -680

El lokalen -8 -6 -2

El avloppsbrunnar -18 -17 -1

Förbrukningsinventarier/material -15 -6 -9

Reparation underhåll VA nätet -200 -281 81

Reparation underhåll grönområden/vägar -78 -21 -57

Reparation underhåll lokalen -5 -3 -2

Reparation underhåll baden, lekplatsen -65 – -65

Reparation underhåll tennisbanan -155 – -155

Kontor, kopiering, porto -9 -9 0

Försäkringar -5 -4 0

Präst-Utterviksvägen -32 -32 0

Övrigt -24 -22 -1

Personalkostnader, styrelse o övr lönekostnader -176 -153 -147 -23

Avskrivningar på maskiner och inventarier -3 -7 -7 4

Rörelseresultat 208 -113 119 320

Avsättning till fonder -248 -47 -47 -200

Återföring från fonder 40 200 -160

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter – 0 – 0

Räntekostnader och liknande resultatposter – – – –

Resultat efter finansiella poster – 40 73 -40

Skatt på årets resultat – – – –

Årets resultat – 40 73 -40

1) Medlems- och vattenavg och avg sophämtning

2) Bidrag från bl a Trafikverket o Jordbruksverket

3) T.ex. räkningar vatten och sopor, snöröjning, sandning

4) T.ex. upprustning av VA-nät, utbyte av servisventiler 
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Resultat per funktion Budget Utfall Utfall

Avvikelse 

mot fg år

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Medlemsavgifter 695 696 697 -1

Vatten och avloppsnätet -23

Vattenförbrukning -4 -171 167

Vatten & Avloppsnät, underhåll 198 51 147

Sophantering 22 32 20 -10

Vägar -143 -394 -321 251

Präst-Utterviks Samfällighetsförening -32 -32 -32 0

Grönområden Lekplats, Bad, Tennisbana -57

Grönområden -129 -125 -4

Lekplats, Bad, Tennisbana -263 -38 -225

Styrelse och revisorer -110 -106 -109 -3

Administration inkl lokalen o släpkärra -27 -25 -55 -2

Avsättning till fonder - ga:4 o ga:5 -200 -24 -23 -176

Avsättning till fonder - ga:8 -48 -24 -23 -24

Återföring från fonder - ga:8 – 200 – -200

Återföring från fonder - ga:4 o ga:5 40 – – 40

Årets resultat – 40 73 -40


