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Ekonomisk beräBelse 2021
Bakgrund och sammanfaBning
Under föreningens Härde verksamhetsår har föreningens arbete gåB helt på sparlåga, deBa på grund
av corona som omöjliggjort fysiska träﬀar och ak7viteter såsom branschdagen eller aNer work.
Precis som under föreningens förra oﬃciella verksamhetsår, 2020, var den ekonomiska
verksamheten fortsaB begränsad och bestod av: intäkter bestående av medlemsavgiNer samt utgiNer
i form av betalning av fakturor.
Liksom förra året gjorde styrelsen bedömningen aB en höjning av medlemsavgiNen får
skjutas på fram7den 7ll eNer pandemin. En höjning anses nödvändig för aB trygga en hållbar
ekonomi för förbundet. ENersom medlemsavgiNerna minskat eNer två coronaår utan någon ak7vitet
eller möjlighet 7ll medlemsrekrytering av studenter är ekonomin ansträngd, då de fasta utgiNerna för
hemsida och bank etc varit oförändrade.
Föreningen har inte heller under 2021 bedrivit någon näringsverksamhet1 vilket
innebär aB föreningen ej är bokföringsskyldig i lagens mening enligt skaBeverkets regler2 . Istället för
eB formellt ”förenklat årsbokslut” gör föreningen därför en enklare ekonomisk beräBelse, deBa enligt
råd ifrån Bokföringsnämnden 3 .
BudgetuXallet för verksamhetsåret 2021 visar på eB överskoB på 14549,29kr. DeBa
beror delvis på aB kostnaden för bankkonto inte slår igenom förrän 2021, och på aB vi inte hade
utgiNer för ak7viteter.

Transak7oner och veriﬁka7oner
Bilaga 1-transak.oner visar 2021 års ak7vitet på det bankkonto TIR disponerat. Veriﬁka7oner visas i
Bilaga 2-5.

Budget för 2021 och uXall
Vid verksamhetsårets slut visar kassan på 12969,63, aB jämföra mot vad vi budgeterat för 13049,29.
Intäkterna var 1750 jämfört med budgeterade intäkter på 5509kr. UtgiNerna var -5376,30 jämfört
hBps://www.skaBeverket.se/foretagochorganisa7oner/startaochdrivaforetag/bokforingochbokslut.
4.58d555751259e4d661680006527.html
1

hBps://www.skaBeverket.se/foretag/foreningar/ideellaforeningar/driva/bokforingsskyldighet.
4.70ac421612e2a997f85800033022.html
2

3

hBps://forening.se/wp-content/uploads/Bokforingsskyldig-ideell.pdf

Trädgårdsingenjörernas Riksförbund TIR, organisa7onsnummer 802519-5705
med budgeterade utgiNer på -7000. DeBa innebär aB föreningen hade eB resultat på -3626,30 kr och
aB intäkterna måste höjas redan under nästa verksamhetsår för aB uppnå hållbara ﬁnanser.

Inför nästa verksamhetsår (2022)
FörutsaB aB pandemin klingar av och vi kan återuppta reguljära ak7viteter, ﬁnns fortsaB eB förslag
om aB föreslå aB medlemsavgiNen höjs, deBa för aB förbäBra ekonomin och underläBa arbetet med
aB skapa ﬂer ak7viteter och verksamhet som gagnar våra medlemmar.
I fram7den kommer föreningen eventuellt aB börja bedriva näringsverksamhet vilket
innebär aB vi därmed blir bokföringsskyldiga. Exempel på näringsverksamhet som kan uppstå är ifall
SLU beslutar aB ge oss sponsring, 7ll exempel aB föreningen får en summa som stöd, i utbyte mot aB
vi ger dem reklam på vår hemsida (dvs inte en gåva utan det ﬁnns en förväntan om motpresta7on),
eller om föreningen börjar med vad som kan klassas för systema7sk eller yrkesmässig försäljning,
eller om vi arrangerar och ta betalt för 7ll exempelvis studiebesök. Om försäljning övers7ger 30000
kr/år blir vi även momsplik7ga.
Om styrelsen beslutar om verksamhet som innebär näringsverksamhet ska en så kallad
”öppningsbalansräkning” omedelbart genomföras och vi blir skyldiga aB börja följa bokföringslagen.
I och med tecknandet av bankkonto med Sparbanken Skåne ﬁnns möjligheten aB byta
bokföringsprogram från Visma 7ll Speedledger, vilket är integrerat med banktjänsten och som skulle
kunna ge fördelar. En jämförelse i pris och för och nackdelar med de olika programmen ska göras inför
eventuellt byte.
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