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Förklaring av Lundagårds resultatrapport
Då LUS bokslut ännu ej är färdigställt för verksamhetsåret 2013/2014 har ni
inför ägarstämman fått ta del av en resultatrapport för Lundagård för
motsvarande period. Dock så har där, i den version ni har fått ta del av, blivit två
fel rörande annonsintäkter för papperstidningen och annonsintäkter för
webbsidan. Felen är åtgärdade och kommer att vara korrigerade till det underlag
som kommer att gå ut till tinget där ärendet ska behandlas samt till bokslutet.
Men eftersom att så inte är fallet i dagsläget så följer en förklaring nedan.
Annonsintäkter för papperstidningen (3110) och annonsintäkter för
(3115)
I den resultatrapport som skickats ut står det att det finns 470 422 kronor på
kontot annonsintäkter, papperstidningen (hädanefter kallat 3110) och 30 769
kronor på kontot annonsintäkter, web (hädanefter 3115). Det är dock så att det
finns pengar som (1) inte är bokförda på rätt period och (2) pengar som på grund
av sen fakturering inte är bokförda än men som kommer att bokföras på denna
period.
På kontot 3110 tillkommer intäkter på 36 536 kronor. Det gör att kontot 3110
kommer att ha totalt 506 958 kronor.
På kontot 3115 tillkommer intäkter på 34 930 kronor. Det gör att kontot 3115
kommer att ha totalt 65 699 kronor.
Revisionsarvode (6420)
Kontot revisionsarvode (6420) ligger långt över budget. Undertecknad
tillsammans med delar av LUS styrelse kommer att göra en analys av detta konto
och återkommer snarast med besked om varför det inte är i enlighet med
budgeten.
Lundagårds resultat
Med förändringarna i annonsintäkter så kommer resultatet för Lundagård under
perioden 130701 – 140630 att vara 56 400,50 kronor istället för -15 065,50
kronor.
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