
Informationsklass:	Sveriges	Radio	Intern

Årsredovisning Publicistklubben Östra 
(2021-01-01-2021-12-31)  

Orgnr: 825003–6822 

Föreningens ekonomi är god och får betraktas som mycket stabil. PK Östras intäkter 
kommer uteslutande från medlemsavgifter, vilka precis som tidigare sätts in på 
föreningens Plusgirokonto hos Nordea.  

Under året 2021 har 52 inbetalningar à 325 kronor registrerats hos föreningen. 
Sammanlagt fick föreningen in 18 019 kronor i medlemsavgifter. Att föreningen inte 
fått in fler medlemsinbetalningar under året beror på att inbetalningskorten skickades 
ut senare än vanligt.

Föreningen har under året enbart gjort uttag från sitt Plusgirokonto hos Nordea.

På rörelsekontot i Nordea, som PK Östra använder för intäkter och utgifter, har 
föreningen vid utgången av 2021 summan 154 818 kronor. 

Sparkontot på SEB som föreningen förfogar över är därmed fortsatt orört och värdet 
därmed oförändrat; 31 135,73 kronor.  

Fondkontot Världenfonden, med reservation för att avstämningen gjordes 
2022-02-28, har ökat under det senaste året.  

Föreningen har under 2021 haft utgifter för administrativa tjänster från 
Föreningshuset, motsvarande 10 268 kr, vilket är 1 206 kronor lägre än kostnaden för 
insatserna under föregående år.  

Pandemin har påverkat föreningens aktiviteter, som varit få 2021.  

	 

• Resultaträkning  

Intäkter:  

Medlemsavgifter: Under året har 52 inbetalningar à 325 (en på 323, 50 som troligen 
betalat in fel summa) kronor registrerats hos föreningen. Det har gjorts tre ytterligare 
inbetalningar på summorna 310, 200 respektive 286 kronor.  

Summa intäkter: 18 019 kronor  



Informationsklass:	Sveriges	Radio	Intern

Kostnader: 

Föreningshuset adm-avgifter mm: 10 268 kr 

Avgifter Nordea: 1 830 kr  

Publicistklubbens årsmöte: 1 809 kr

Summa kostnader: 13 907 kr

Resultat: 4 112 kr 

	 

• Balansräkning:  

Tillgångar:  

Innestående på Plusgirokonto Nordea 469849-4: 154 818 kr (1) 

SEB fondkonto Världenfond 5323-2062377: 138 898 kr (2) 

SEB sparkonto 5323-3331959: 31 135 kr (3) 

Summa tillgångar: 326 340 kronor 

  

Skulder och eget kapital:  

Summa eget kapital: 326 340 

Summa skulder: 0  

Summa skulder och eget kapital: 326 340 kronor  

(1)  Nordea Plusgiro 469849-4:  
(Ingående saldo 2021: 156 360 kr) 154 818 kr 

(2)  SEB sparkonto 5323-3331959: 
(Ingående saldo 2021: 31 135 kr) 31 135 kr 

(3)  SEB fondkonto Världenfond 5323-2062377  
(Ingående saldo 2021-01-01: 118 690): 138 898 kr

  Ökning av eget kapital under året: 18 666 kr

    

/Mia, Karlsvärd, kassör


