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Kommentarer regional ekonomi 2019 

Som redovisats har vi gjort ett bra resultat under året, det beror till stor del på att vi 
tillgodoräknats en internränta retroaktivt från 2017 på det kapital vi har på EFS riks i form av 
utvecklingsfonden och resultatutjämningsfonden. Exklusive denna intäkt har vi ett resultat 
på 20 tusen kronor vilket är 55 tusen under vår budget på 75 tusen. Detta beror på dels på 
lägre gåvor, framförallt under inspirationshelgen. Samt att vi extraanställde en ledare på 
Storstrands konfaläger utifrån ett uppkommit behov. I övrigt har kostnaderna följt budget 
med endast mindre avvikelser på enskilda poster såväl på plus som minus sidan men att de 
sammantaget har tagit ut varandra. 

Fonder och eget kapital som förts över från distriktet påverkar också förståelsen av 
regionresultatet 2019.  

Nedan följer en kommentar i ord till den ekonomiska redovisningen, generellt kan sägas att 
det är flera poster där intäkter och kostnader har bokförts annorlunda än vad de var 
budgeterade. Det gör att det ser ut som stora avvikelser när det egentligen ligger under en 
annan rad, nedan kommer en förklaring till dessa. 

 

INTÄKTER 

Gåvor 

Gåvor till regionen blev knappt 50 kkr lägre än budgeterat, enligt kommentar ovan 

 

Bidrag 

Distriktet har fört över 325 kkr av eget kapital som har bokförts som en inkomst av bidrag för 
regionen. Övriga bidrag uppgår till 430 kkr mot budgeterade 1 474 kkr. Detta beror på att 
lönebidragen har bokförts under försäljning som en del av lönefakturorna. Vidare så har även 
bidrag för ett konfaläger felaktigt hamnat under försäljning. 

 

Försäljning 

Fakturerade löner var 1 227 kkr högre än budgeterat. Detta beror som ovan angetts på att 
flera bidrag bokförts felaktigt här. Bemanningen i lokala föreningar blev även högre under 
året än budgeterat vilket även ökar denna post 

 

Övriga intäkter 

Även här är det olika bidrag som bokförts här men var budgeterade under bidrag ovan.  

 



Sida 2 

 

 
Besöksadress 

Stationsgatan 40 

971 28 Luleå 

Postadress 

Box 942 

971 28 Luleå 

Kontakt 

0920-26 49 92 

efsnorrbotten.nu 

Gåva 

Swish: 123-198 89 63 

Organisationsnr. 

80 20 00-8184 

 

KOSTNADER 

Insamling, kommunikation 

Kostnaderna har varit högre än redovisats men har bokförts under övriga kostnader. 

 

Fastighetskostnader 

Här ligger en del kostnader kopplade till läger som budgeterades som övrig kostnad. 

 

Kontorsmaterial mm. 

Här ligger dels en administrativ kostnad kopplad till Luleå stift som är bokförd fel samt en 
kostnad kopplad till Livskraft Polar. 

 

Inhyrd personal 

Dels är det felaktigt budgeterat då vi inte räknat med någon inhyrd personal. Sen hänger den 
ihop med den bokförda kostnaden för administration med Luleå stift ovan. 

 

Förtroendevalda och frivilliga 

Här ligger felaktigt en faktura för konfalägret på Storstrand. Exklusive den så är resultatet i 
linje med budget. 

 

Projektanslag  

Här ligger en utbetalning ur utvecklingsfonden. 

 

Diverse övriga kostnader 

Här har många av ovan budgeterade kostnader bokförts vilket gett ett högre utfall än budget. 

 

Personalkostnader 

Här ser vi dels den högre bemanningen lokalt som nämnts ovan. Det har varit fler och dyrare 
resor och beräknat under året. Övriga personalkostnader innehåller även ett bidrag vilket 
drar ner kostnaden. 

 

Övriga kostnader 

I stället för budgeterad kapitalkostnad på 100 kkr har regionen fått en motsvarande intäkt av 
internränta på sitt egna kapital. Detta beror på att riks beslutat att ge retroaktiv ränta ända 
från regionsbildningen. Den budgeterade kostnaden för intern administrationsavgift till riks 
landade istället under diverse övriga kostnader därav att utfallet blev drygt 100 kkr över 
budget. 
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Ändamålsbestämda medel 

Förändringen här hänger samman med överföring av fonder från distriktet. Men eftersom 
regionen ska redovisa ett nollresultat gentemot riks så slutar årets resultat på noll och 
överskottet bokförs bort från resultatet här och läggs i en resultatutjämningsfond. 

Nedan redovisas vårt resultat samt våra fonderade medel i regionen 

 
 
Årets resultat (kkr) 
 
Inkomster     7 759 
Ränta på fonderade pengar   100 
Utgifter     -7 432 
Årets resultat    427 
 
Avgår inbetalade fondmedel   -325 
Tillkommer använda fondmedel  18 
Nettoresultat    +120 
 
 
Fonderade pengar för Norrbottens räkning (kkr) 
Ingående saldo     1 371 
Inbetalat 2019 från distrikt och andra  325 
Utbetalningar 2019     -18 
Årets resultat      120 

Utgående saldo     1 798 

 

HUVUDBOKSKONTO  2018-12-31  Tillfört 2019  Använt 2019  2019-12-31 
Utvecklingsfonden   734 024,00  532 000,00  -18 868,00  1 247 156,00 
Reserv anställda   532 000,00  -532 000,00    0,00 
Särskilt ändamål   0,00   47 568,00    47 568,00 
Töre stipendiefond   0,00   50 000,00    50 000,00 
Magda Hedström   0,00   227 808,00    227 808,00 
Resultatutjämningsfond  105 296,91  120 350,09    225 647,00 

Summa konto   1 371 320,91  445 726,09  -18 868,00  1 798 179,00 

 

Utöver posterna ovan så har även följande poster förts över till EFS riks under året, Syrena Marklund 

blev felaktigt bokförd till årets resultat och kommer att synliggöras ovan till nästa år. 

Konfirmationslägerfonden överfördes och användes till satsningen på att översynen och utvecklingen 

av konfirmationsarbetet. 

 

Syrena Marklund  0,00  25 980,00   25 980,00 
Konfirmationslägerfonden 0,00  32 201,00 -32 201,00 0,00  

 

Reserv anställda 

I samband med övergången till EFS riks beslöts att en summa skulle reserveras som lönereserv för 

anställda men detta har nu säkrats upp på annat sätt och denna summa förs nu till utvecklingsfonden. 


