Ekonomisk berättelse för Forum för arbetslivsforskning (FALF) 2019/2020

Balansräkning FALF 2019-20
Tillgångar
Bank
Fordringar
SUMMA

2019-20
59 813
0
59 813

2018-19
69 189
22 000
91 189

Skulder
Obetalda skulder
Eget kapital
SUMMA

2019-20
4 400
55 413
59 813

2018-19
6 759
84 430
91 189

Balansräkningen upprättas per den 31 maj och det nya räkenskapsåret börjar alltså den 1 juni.
Detta för att i tid kunna ha ett färdigt bokslut innan årsmötet som hålls under FALFkonferensen i mitten av juni. För årets bokföring har en förändring införts avseende
medlemsavgifterna. Dessa har tidigare bokförts som en fordring inför det kommande
bokföringsåret, (se t ex Balansräkningen, fordringar för 2918-19) men ändringen innebär att
vi bokför de medlemsavgifter som kommer in under början av bokföringsåret, under det
bokföringsår det hör och inte som en fordring. Detta innebär att det ser ut som att det inte
kommit in några medlemsavgifter i det här året men det beror alltså på den här ändringen.
Obetalda skulder avser bara skulder för prenumerationsavgift för tidningen Arbetsliv &
Arbetsmarknad (4 400 kr), av medlemsavgiften som normalt sett tas upp i samband med
konferensen så utgör hälften denna prenumerationsavgift.

Resultaträkning FALF 2019-2020
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
SUMMA

2019-20 2018-19
0,00 22 000
10 000 10 000
10 000 32 000

Kostnader
Styrelsemöten
Utbetalda pris
Medlemmar
Hemsida

2019-20 2018-19
7 390 22 224
12 281 15 000
11 475
2 500
7 863
7 612

Bank
SUMMA
ÅRETS RESULTAT
Finansiella bokslutsdispositioner
Bokslutsintäkter
Bokslutskostnader
SUMMA

1 103
40 112

1 103
48 439

-30 112

-16 439

-2 500,00
1 405,80
-1 094,20

Som nämnts ovan så ser det ut som att vi inte har några intäkter av medlemsavgifter under
detta år men det beror bara på vi inte bokför detta som en fordring på det år som kommer utan
tar den intäkten direkt under året. Nästa års bokföring kommer alltså ha visa på intäkter för
medlemsavgifter. Övriga intäkter är Arbetsmiljöskolans pris för bästa avhandling som
utbetalas efter årets konferens då en (eller flera) pristagare utses. FALF betalar sedan ut priset
till pristagarna. De 2281 kronorna som går utöver prispengarna under Utbetalda pris utgör
kostnader för pristagarna resor och boende i samband med konferensen. Kontot Styrelsemöten
(7 390 kr) är en betydligt mindre siffra i år beroende på att vi kunnat träffas fysiskt.
Kostnaden för medlemmar är företaget Nätverkstan som har tagit om hand vårt
medlemsregister under året. Kontot Hemsida är kostnader för administrationen för vår
hemsida.
Årets resultat är ett minusresultat, till stor del beroende på att vi valt att göra om
redovisningen av medlemsavgifterna men också administrationskostnaderna för
medlemshanteringen som blev mycket större detta år än tidigare.
Luleå, 2020-06-07
Leif Berglund, kassör

