Kort rapport från budgetstämman.
På budgetstämman för 2017 som hölls torsdagen den 27 oktober 2016, informerade
styrelsen om det ekonomiska läget i föreningen. Föreningen har under två år i rad
gått med ett underskott på ca 250 000 kr årligen. 2017 pekar på ett liknande resultat.
Med beaktande av regler för ekonomiska föreningar så kan inte föreningen visa ett
negativt resultat flera år i rad.
Varför blir det så här?
Det som gör att vi får ett underskott, är skatteregler om att vi måste ha ett resultat
som täcker avskrivningen av vår anläggning. Avskrivningen som görs under en 20årsperiod med 577 600 kronor per år, måste årets resultat täcka.
För att komma till rätta med detta finns två vägar att gå och styrelsen redovisade två
förslag.
Det första förslaget var, att fortsätta driva föreningen med oförändrade avgifter och
använda metoden att skriva ner föreningens eget kapital med motsvarande årets
uppkomna förlust. Då kommer en momsskuld som måste betalas in på den del som
kapitalet skrivs ner.
Det andra förslaget var, att enbart höja nätavgiften och med den vägen täcka
underskottet.
Problemet med att enbart kompensera underskott med avgifter är att föreningens
kontantkassa växer varje år trots att vi redovisar underskott. Detta är heller inte bra.
Efter lite diskussioner om detta vilken metod vi skulle använda, beslöt stämman efter
omröstning, att den nya nätavgiften för 2017 är 100 kronor per månad för aktiv
anslutning. (Vilande anslutningar kommer ej att beröras.)
Till det ska vi använda nedskrivning av kapitalet för att få bort tidigare års underskott
och även jämna ut resultatet för 2017 på liknande sätt.
För kännedom; förslaget som styrelsen presenterade var att höja nätavgiften från 50
kronor till 75 kronor per månad. Efter genomgången av det ekonomiska läget och de
ökande utgifterna, kom ytterligare ett förslag från stämman, att istället höja
nätavgiften till 100 kronor för att arbeta upp ett bättre resultat.
Protokoll och bilagor kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

