
	

 

 

Redogörelse för 2020 

Även om vi byggd runt hamnen har föreningen fortfarande en mycket bra ekonomi. 
Arrendet från vår camping ger oss en mycket trygg inkomstkälla, också de 
närmaste åren. Inkomster från uthyrda hamnplatser, medlemsavgifter, byabladet, 
bastun, uthyrning av Hoddan och sill grillning, ger oss också möjlighet att bedriva 
föreningens verksamhet. 

Intäkter för året, exkl. Moms, blev 1 057 298 kr Rörelsekostnaderna utgjorde kr. -
719 806,-, det resulterade i ett resultat före skatt på plus 1 700 för skatt, och 515 
efter skatt. 

Camping och Skog redovisar intäkter på 534 396 kr och kostnader på 115 662 kr. 
Kostnaderna kommer mest från underhåll av mark och strand, där tångrensning är 
en stor kostnad, som till stor del kompenseras av bidrag fån Kommunen. 

Sammantaget ger detta oss ett plus på kr.814 734. 

Hamnen redovisar intäkter på kr. 264 835 kr och kostnader på  

-291 886 kr vilket gör att hamnen får ett minus på – 27 054 kr. Kostnaderna 
kommer mest från bygg och underhållsinsatser. 

Övrig verksamhet redovisar intäkter på 258 067 kr och kostnader på– 105 162 kr 
vilket resulterar ett plus på 152 905 kr. Kostnaderna utgörs huvudsakligen av 
utgifter för evenemang för våra medlemmar. 

Bidrag från Höganäs Kommun, i form av Grön Turism, blommor och bidrag till 
tångrensning belöper sig till 142 236 kr 

Föreningen kommer att vinstbeskattas med – 1185 kr. 

Balansräkningen är fortfarande stark, med en balans på kr. 2 470 969. Egna likvida 
medel uppgår till 652 897. Föreningens eget kapital uppgår till kr. 1 058 253. 

Vi tackar medlemmar för att de medverkade till att vi kunna komma igenom detta 
Corona år. Ett stort tak till de fantastiska frivilliga där dag ut och dag in, gör en 
insats, till stor glädje för vår by. 

Ytterlige intäkter kommer på grund av, att våra medlemmar brinner för att stötta 
föreningen med frivilliga insatser så som, sill grillning, bastu och uthyrning av 
Hoddan. Detta är bara en liten del av aktiviteter som görs av våra frivillige, tänk på 
Valborg, Midsommarfest, arrangemang av buss tour, utdelning av julgran och 
inbjudan till jullunch, allt detta för att medlemmarna skall trivas. 

 



 

 

 

 

 

 
 


