Ekonomisk berättelse Teaterkören 2020
Körens ekonomiska ställning är fortsatt god. Många medlemmar har valt att delta i
körens verksamhet och betalat köravgift trots att verksamheten har anpassats efter
läget med pandemin.
Verksamheten har inte behövt använda sitt kapital till löpande verksamhet, dock
användes kapital för det ekonomiska bidraget på 50 000 till Teater Reflex.
Kassören har under året delat upp ekonomin på ett sådant sätt att ekonomin
redovisas som resultat för respektive kör samt för föreningen på resultatsidan. Som
förra årsmötet beslutade så är det tidigare kapitalet uppdelat med hälften var på
de två körerna.
Förslaget till disposition av resultat för 2020 är att körerna får föra över sina
respektive resultat till det egna kapitalet. Därutöver delas resultatet från
föreningens egen verksamhet lika mellan körerna. Styrelsen menar att det just nu
inte är nödvändigt för föreningen att ha ett eget kapital utöver det som körerna
har.
Kassören har under året införskaffat ett nytt bokföringsprogram som är kopplat
direkt till föreningens bankkonto. Detta underlättar kassörsuppdraget samt minskar
risken för felkällor i ekonomihanteringen.
Under 2021 hoppas kassören att det ska vara möjligt att införa Swish som möjlig
betalningsmetod för körens medlems- och köravgifter.

Resultat och balansrapport Teaterkören 2020
Resultat 2020
Föreninge
n

Onsdag

Fredag

Totalt

30 910,00

118 400,00

136 600,00

285 910,00

-200,00

-15 000,00

-12 400,00

-27 600,00

-8 349,52

0

0

-8 349,52

Konsert

0

-3 000,00

0

-3 000,00

Körledare

0

-85 273,00

-110 150,00

-195 423,00

Musiker

0

-10 500,00

-2 400,00

-12 900,00

22 360,48

4 627,00

11 650,00

38 637,48

Intäkter
Kostnader
Lokalhyra
Föreningskostnader

Resultat

Balansrapport 2020-01-01 – 2020-12-31
Ingående

Utgående

Tillgångar
Fodringar

16 418,75

0,00

Bank

301 816,03

276 536,48

Summa tillgångar

318 234,78

276 536,48

-193
134,00

0,00

-69 456,78

1 308,22

Kapital Onsdag

0,00

-107 603,61

Kapital Fredag

0,00

-107 603,61

-55 644,00

-24 000,00

-318
234,78

-237 899,00

Eget kapital & skulder
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfr skulder
Summa eget kapital

Vinst för året

38 637,48

Förslag till disposition av årets resultat
Kapital onsdag: 15807,24
Kapital fredag: 22830,24
Summa:
38637,48

