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Sammanställning av 2016
Nedan syns en sammanställning av vad som hände ur en ekonomisk synvinkel under 2016.
Den första tabellen visar resultatrapport och går igenom och utgifter, vilket utfall de hade (dvs.
den riktiga kostnaden), vad riksstyrelsen hade budgeterat (förväntat) och vilken procentsats
detta motsvarade.
Den andra tabellen visar balansrapport för 2016; tillgångar, och eget kapital och skulder.
Resultatrapport 2016
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Balansrapport 2016
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Själva berättelsen
-

Värt att nämna innan vi går vidare är resultatet för året är 17 412 kr och inte 98 188 kr.
Denna skillnad uppstår för att bidraget som vi har fått för projektanställningen i Tranås
har räknats som en tillgång och inte som en upplupen kostnad.

Årets resultat landar på plus 17 412 kr. Detta innebär att 17 412 kr av de 1 256 152 kr som vi
hade tänkt spenderat inte har spenderats. Det låter egentligen ganska så bra, men som
förklaras under Pengar ut så kommer ni att se varför man kan tycka annorlunda. Detta gör iaf
att vi för 2017 har 60 209 kr kvar på bankkontot utöver den nya budgeten på 1 239 064 kr.
Pengar in är en aspekt som bara skiljer sig med minus 20 000 kr jämfört med vad vi hade
förväntat oss (ambitiösa siffror). Detta är en punkt som vi inte har satsat på att öka under året,
dock så har vi sett att till och med små insatser på denna front kan tillföra mycket till Tamam.
Därmed så uppmuntrar vi att det läggs mer fokus på detta nästa år.
Pengar ut-delen för Tamam detta år är tyvärr ytterst tråkig. Anledningen till att vi inte går med
mer minus är helt enkelt för att vi inte har lagt mer pengar på det som vi önskar att Tamam
lägger pengar på, som dess aktiviteter, medlemmar och volontärer. Det som gör att vi gå
ganska jämt i år är att vi har spenderat mer än väntat på administrativa saker som hemsida,
bokföring, en bil som vi inte använder och revision. Istället har pengar tänkta för medlemmar
och initiativ, att starta arbetsgrupper, resor för anställda att besöka lokalföreningar och förmåner
för de anställda, inte alls använts på de sätt som det var tänkt :/
För att komma till rätta med detta nästa år så kommer vi att införa kvartalsrapporteringar som
gör att vi bättre ser till så att vi faktiskt lägger tex de pengar som vi önskar på medlemmar,
volontärer, lokalföreningar och anställda just kommer dem tillgodo!
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