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Arsredovisning

Björkviks Båtklubb

802402-1217

Styrelsen för Björkviks Båtkiubb får härmed avge årsredovisning för föreningens verl<sarnhet unCer

rä <enskapsåret201.6 71 O1 - 2011 10 3l
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Björkvil<s Båtklubb
E.J240 2-1217

Fö RVALTN I NG SBE RÄTTE LSE

Verksamhetsberättelse 2015-11-0L till 2017-10-31

Styrelse:
Lennart Nilsson Sönne. ordförande
Hans Östman, vice ordf och sekreterare
Fredric Lillienwall. kassör
Kent Söderqvist hamnkapten
Alf Segergren, hamnfogde
Stig Sundberg, ledamot
Suppleanter:
Patrik Bohjort
Ann Bertling

Revisorer:
lngemar Svensson (sammankallande)
Gerold Ekström.
Suppleant Christer Ericsson
Va lberedn ing:
Hans Derlell (sammankallande),
Anita Kringberg
Strna Rosenqvist Lundgren

Verksanrhetsäret omfattar tiden 1 november 2016 trll den 31 oktober 2017. Styrelsen har under året haft 6
protokollförda möten, samt ett antal arbetsmoten där delar av styrelsen har deltagit.

BJörkviks Bätklubb (BBK) äger och förvaltar Bjornö 1.528 där hamnanläggning ingär som utgörs av 4
flytbryggor, piren Baltic samt byggnader iform av vaktstuga/klubbhus och redskapsbod. I piren Baltic är
investeringar gjorda sedan tidigare som finansierats dels genom lån som anges utnder "Eget kapital och
skulder" samt av .1 67 insatser om 5000 kr styck. Hamnanläggningen avskrivs med 5 % per är medan mark
och byggnaderna ej är föremål för avskrivningar.

Föreningen är försäkrade i Svenska Sjö med SBU Batklubbsförsäkring samt i Länsförsäkringar nted
egendomsförsäkring för bryggor och byggnader, kollektiv olycksfallsförsäkring för vistandes i hamnen samt
ansvarsförsäkring bland annat.

Två arbetsdagar med mänga aktiva har genomförts. Medlemmarna har deltagit aktivt pa många olika satt,
nattvakterna har i stort fungerat och läget har varit lugnt utan några incidenter. Grillfesten i augusti hölls
med ett "gott" resultat.

Kättingar till bryggorna har börjat fornyas och nya ramper till bryggorna har monterats. Sjösättningsrampen
har ännu inte renoverats. Vi är ännu inte säkra på hur detta ska göras.

Vi äridag 231 medlemmar. Detfinns 163 bätplatser. Platserna harvaritfullbelagda (förutom 1 plats pga
utebliven betalning). Det förekommer dock en del platser, där båtplatsavgiften är betald, men där batar inte
sjÖsatts av olika anledningar. Ett 20lal platserfinns förvinterförvaring på parkeringsplatsen. Skjlinaden i

intäkter uncier not t härrörande frän bätplatsavgifter beror pa att antalei bätplatserhinskat frän föregåencie
är. Detta beror pä 5 platser är för grunda och en plats är trll för BBK arbetsbät. Vi har till våren 2018 10
platser att fylla med nya bätar.

Under verksamhetsåret har ett antal medlemskap återkopts, redovjsat under not 1. Aterkop sker endast dä
medlemskapet har en bätplats tilldelad och det finns kö till denna båtplatsstorlek så en ny medlem kan bindas
till platsen. Syftet är att foreningen ska kunna fördela sä stor andel av omsatta platser som möjligt till kön
(minska antalet som "köper" sig förbi kön). Aterköp beskrivs ide nya hamnföreskrifterna- Det ar 10 stycken
medlemskap som blivit aterköpta och föllaktligen finns 10 tomma platser att fördela till nya medlemmar.
AterkÖpssumman är, enligt styrelsens beslut, 8500,- varav 5O0O - motsvarar insatsen för Baltic. Vid äterköp
tilldelas ej del av föreningens egna kapital utan detta följer medlemskapet.

FÖr att hantera alla förfrågningar om bätplats/köplats finns ett system, där anmälan sker pä nätet. En ny
medlemsfö(eckning häller pä att upprättas med aktuella medlems- och bätuppgifter. Tanken är att gå över till
ett system som tillhandahålls av Svenska Båtunionen, SBU. Där är det meningen att medlemmarna själva
kan anmäla till nattvakt m.m.

Ett akeri engagerades av föreningen för värens sjösättning och tanken var att s1ösättningen skulle finansieras
till självkostnadspris som faktureras respektive medlem. En del fakturerrngsproblem uppstod samt att flera
medlemmar päpekat att kostnaden per bät blivit hög vilket styrelsen fann skäl i att besluta att föreningen inte
längre hjälper till med sjö- och torrsättning.

z(sl

Ett antal vaktpass har köpts av föreningen för att täcka upp uteblivna nattvakter.
I

fi[onomit',anteringen 
har på ett utmärkt sätt skötts av lngarö Kontorstjänst AB,
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Björkviks Båtklubb
802402-7277

Framtida utveckling

Verksamhetsplan för 2018

Efter de omfattande ombyggnaderna av hamnen de senaste åren kommer inga större nyinvesteringar att göras.

. lnträdesavgift föreslås vara oförändrad 13 000 kr och årsavgiften 500 kr.

. De årliga båtplatsavgifterna föreslås anpassas till storlek och läge:

Båtplatsnummer Båtplatsavgift 201S (inkl årsavgift och arbetsavgift)

701.,770-721. 5500 kr

1.O2 - 709 4500 kr

3Ot-337 4000 kr

4O1 - 440 4000 l<r

502 - 534 4000 kr

601 - 633 3500 kr (båtplats 607 BBt( arbetsbåt)

. Arbetsavgiften föreslås till 500 kr.

. Brott mot hamnföreskrifterna medför en avgift på 1250 kr.

. Avgift för utebliven nattval<t blir 4000 kr.

' Avgift för att inte l<unna gå nattval<t på utsatt datum 3000 l<r förutsatt att styrelsen meddelats minst en vecl<a före
aktuellt datum.

. Styrelsearvode föreslås till 2 prisbasbelopp

Starkare kontroller av ägande- och försäl<ringsförhållande kommer att genomföras. Båtar som är försäkrade av en firma
är inte i enlighet med BBI( stadgar.

Verksamheten är inte momspliktig så länge vi inte har kommersiellverksamhet.

Tänk på att BBK är en ideell förening som fungerar bäst om alla bidrar till att verksamheten fungerar. Nattval<ter och

arbetsdagar är det som var och en kan planera in, men håll även gärna koll på vad som sker i hamnen under
båtsäsongen och meddela styrelsen om ial<ttagelser och förslag till förbättringar.
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Björkviks Båtklubb
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Föreslagna aktiviteter 2018

. Städ- och arbetsdag på våren och vid behov på hösten

. Fortsatta dykningar och upptagningar av stenar och andra hinder.

. Sommarfest på bryggan

. Fortsatt arbete med att få det nya medlemssystemet infört (alla måste delta)

. Renovering av rampen, inklusive utredning

. Förstärl<ning av bryggorna (10O-bryggans svacka, motverka svaj på vissa bryggor)

. En genomsyn av avskrivningar samt ta fram ny avskrivningsplan

. Fortsatt arbete med en förnyad 5-årig underhållsplan

FLERÄRSÖVERSII(T

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental l<ronor om inte annat anges.

L6L7-L7LO 1511_1510 1411_1510
Rörelseintäkter 601 lj3 j7g
Eget kapital 2 338 2457 2365
Balansomslutninl 3723 3923 3g4l
Soliditet% fi% 63% 60%

RESULTATDISPOSITION

4t9)

Medel att disponera:

Balanserat resultat

Årets resu ltat
Summa

Förslog ti I I di spositi on :

Balanseras i ny räl<ning

Summa

280 953

119 308

161 645

761.645

761 615

,rlF-öreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräl<ningar med tilläggsupplysningar.f'
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Björkviks Båtklubb
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RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.

N ettoo msätt n ing

övriga rörelseintäl<ter

Summa rörelseintäl<ter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostna der

övriga externa l<ostnar.ler

Personall<ostnader

Av- och nedsl<rivningaI av materiella och immateriella

a n lä gBn ingstlllgå n ga r

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultot

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resLtltätposter

Summa finansiella poster

Resu/tot efter Iinonsiello poster

s(e)

e

2016-11-01

20 1 7-10-3 1

601 164

601 764

-309 426

)9175
,332 990

-672 t97

-77 027

48 281

-48287

-779 308

-179 308

-719 308

201s-11-01

2016-10-31

172 405

250

772 655

230 249

-65 129

332 990

-628 968

743 687

,51 44t
-5L 44l

92 246

92 246

92 246

dP

.t
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Resultat före skott
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Björkvil(s Båtklubb
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BALANSRÄ«NINO

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgå ngar
M ate rie ll a a n I o g g ni n g sti I lg ån q o r
Byggnader och marl<

Sttmmo mote ri ello on lögg ningsti I lgån gor
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfr i sti go ford ri n g o r
l( u n dford ringa r

Ovriga fordringar

Förutbetalda l<ostnader och upplupna intåkter
S u rn m a kortfri stiq o f ord ri n g a r

Kosso och bank
(assa och bank

Summo kosso och bonk

Summa omsättningstillgå ngar

lfM*o''ttoo*uo*

20L1-70-3t

2 624 549

2 624 549
2 624 545

630

357

18 s33

19 520

:L 079 386

1 079 386

1 098 906

3 723 455

6(e)

2015-10-31

295t 539

2 957 539
2 957 \f9

1 250

3s9

5 8s8

7 167

951 873

957 873

96s 340

3 922 479
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Björkviks Båtklubb
8424.,).1 ) 17

EGET KAPITAL OCH sKULDER

Eget kapital

Eget (apital

Balrnserad vinst eller förlust

Ärets resultat

Summa etet kapital

Långfristiga sl<ulder

Skulder till kreditinstitut

Summa lå ngfristiga sl<ulder

l(ortfristiga skulder

Sl<ulder till kredltinstitut

Leve ra ntö rss l< u I de r

Övriga sl<ulder

U ppl u p na l<ostnader och förutbetalda intä l<ter

Summa kortfristiga skulder

Iurro EGEr KAPTTAL ocH sr(uLDER

lt.

Tlel

20L7-tO-37

2 175 908

280 953

119 308

2 337 553

7 166 6t5

L t66 67s

!)) )az

4 148

31 034

50113

zLg 227

3 723 455

2016-10-31

2175908

188 708

92 245

2 456862

1 300 007

1 300 007

L33 332

3 510

)t 642

L 526

155 010

3 922 879
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Björkviks Båtklubb
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NOTER

Redovisn i ngspri nciper

Ärsbol<slutet har upprättats enligt bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar, och det
är första året denna uppställning enligt K2 regelverket används, varför jämförelse åren kan vara svåra att läsa.

Materiella anläggningstillgångar

Avsl<rivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående
avskrivningsprocen t a nvänds.

Tvp

Ham nanläggningar

Mark och byggnader

Not 1 lntäl<ter

lnträdesavgifter

Återl<öp medlemsavgift er

Ärsavgifter

Båtplatsavgifter, uthyrda båtplatser, engångsavgift er

Arbetsavgifter, överlåtelseavgifter (69600 + 3500 )

Vinteruppläggnngsavgifter, nycl<lar, straffavgifter, övrigt

Not 2 övriga externa kostnader

Städning och renhållning

Arvoden styrelse

Arvoden extra uppgifter

Arvoden revisor

Underhåll hamnen

Avgifter förbund

Försäkringa r

Möteskostnader

Ekonomisl< förvaltning

Porto trycl<sal<er

El, telefon

Gåvor uppvaktningar

Övriga administrationsl<ostnader

Bank samt övriga förvaltningsl<ostnader

Not 3 Personalkostnader 2

Löner och ersöttningar:

Nattva kts ersättni ngar i n l<1. styrelsea rvoden f.å.

Sociala kostnader

2016/70r)

16 000

85 000

119 s00

431 150

73 100

39 814

60Lt64

2AL6/2077

L t00
30 000

9 000

3 000

14)119

24 108

6 928

4 141

18 081

37 669

10 6,14

3 s60

13 tO7

3 564

309 477

2OL6/2Or7

2Ot6l7017

16 200

13 574

29 774

2O1sl20L6

4B 000

120 500

488 760

78 600

30 145

766 005

zots/20L6

Qtn

66 344

26 298

1.1 1 1.8

I 108

15 854

33 282

7 089

1 250

2i\ 951

15 914

2t7 628

zOLs/2016

2lrs/20t6
54 639

16 961

71 500

3s0
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Björkviks Bätklubb
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Not 4 Byggnader och marl<

I ngående ansl(affningsvärden
Föröndrin g ar ov anskoffni ngsvorde n

Utgående anskaffningsvärden

lngående avskrivni ngar
För än d ring ar ov avskrivn inga r
Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Utgående redovisat värde

Byggnader

Summa ej avskrivet

UNDERSKRIFTER

rngarö ft$#-åo

e (e)

2077-t0-31.

6 6s9 798

6 659 798

4 402 259

332 990

-4 735 249

I 924 549

700 000

700 000

2016,10-31

6 659 798

6 659 798

4 069 269

-332 990

-4 402 259

2257 s39

700 000

700 000

-

_M#, ålu,okt

Stlg SundbergHansöstman}1 *
Vårrevisionrberättetsehartämnats tOtT - lA - {,ö 8r* 9'"rA-

Revisor



FULLMAKT

Härmed ger jag fullmakt till Lennar Nilsson Sönne att företräda mig vid

underskrift av Förvaltnings berättelsen.

Sjögrundsväge 22

t34 67 lngarö

Tel.070-725 86 25



Revisionsberättelse
Till ärsntötet 2018 i Björkviks Bätklubb ideell
förcning, oqa nr 802102-1217.

Rapport om årsredovisningen
\,'i hrr utfört en revision ar, årsredor.isninger-r för
Björkviks Bitklubb ideell förening lvseende
riikerrskupsåret 1 novemlrer 2016 - 31 oktober 2017.

Styrelsens ansvar
Det är sn,relsell, solrr h:rL ansr;aret för att uppriittl en

årsredovisning som gcr cn rlttvisande bild. Str,'rclser-r

2rllsvilrilr iir.el fiir de,r intern2r kottroll, sorn sfi-telsel
lredrirner rir rrödr.iildrg fiil aft upprätte e1)

årsreclor.'isnir-rg, sorn rnte inne hiille r r.iiser-rtligr

felaktigheter, 'r,irre sig dess:r lreror pii oeger-rtligheter
eller på fel.

Revisorernas ansvar
\rårt ansr.ur iir lrt uftula oss orn irrsredor.isningen pir

grundvll llr. r.lir rer.ision. \rr hlr ut[ört revisionen
errligt god rcvisior-rsscd i Svcrigc. l)ct ir-rnebiir rtt vi
har pllnerlt och utfört rer.isionerr [ör ltt uppnri durlig
siikerhct i ntt iirsrcdovisningcn intc rnr-rchillcr
r,ä sentLga felaktigheter.

En rer.rsion ilneflttar att gerom olika åtglirder
inhärnta revisiolsbevis olrr bekrpp och 2l1r1rl11

inforrrution r iirsrcdor.isnineerr. Revisorl r.äljer r.ilka
åtgirder sorn ska ut[ör-rs, blancl lr-uret genorn zltt

bedötnr riskcrru för- viisentligr fehktigl-retcr 1

irrsredor.isningen, v2rre sig dessr beror på

oegerrtLeheter eller pir fel. \tid denna riskbedörnning
beaktar revisorn cle del:rr uv den intema kontrollel,
solrl iir relevettu ft)r hur fiireningel uppr.ittrrr
irrsredor.islilcer fdr lltt ee elr litn-isande lllcl i svfte
rtt uffcrrtn:r grrurskr-ringsirurirder sor11 :rr

iindlmiilsenliga rneci hrins\,n till omstiincligheferna,
mefl i,rte i sr,fte lrtt giirl ett utf ulancle ()1]r

effektir.itetet i liirenilgens interr:r kontroll. En
revisiorr inneflrttlt också en uwärdering av lirda-
målsenliqhetet i de redor.islilssprinciper, sotn har
arr.iitts och er. rirnligheten i sn'relsens uppsknthrir-rgrr
i redor.isninuen, liksorn en urr.iirdering av den
ör,ergripirnde present'r tiorren i årsredovisningen.

\ri arrscr rtt dc rer.isiorrsbcvis vi hat inl'lirntet;ir
tillräckliga och rindern:ilsenligu sotn grund för r,:ira

uttalenden.

Uttalanden
Årsredovislitsen inneh:iller iiven siirskild ir-rformir

tion orn verkslrnhersplan för 2018 (sid 3) och löre
slagna aktiviteter 2018 (sid.l). Det är str,'telsen sorn haL

2111s\rar:el för der-u-rl inlcrrrnlrtion och r.tirt uttul:r lrclc

nedun ur.seencle iirsreci<>r.islingen Lltgör inget
lrestr,rkl nrle av ciennu siilskilrle in lorrnrtior.r

Jlnligt r,:ir uppfatt1lil1g h:rr årsredovisningen
uppriittats i enlighet med irrsredovisningslagen och

ger en i llla r.iisentligr avseenden tättvisande bild av

föreningels firansielh stillning per den 31 oktober
2011 och il\r de ss ltnansiclla resultat för riret.
FörvrltningsLrcriittelsen iir [örcr-rlig mcd årsredo
visningens övriga delar.

\ri tillsryrket drirfrir att årsrniitet furstställer resultat
riikningen och brlansrikningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligtlagar
och andra författningar samt
stadgar

Utör.el v:ir revisiorr rr, årsredor.is-ningen har vi ,iver-r

revideret 5;1,1s1s611s förveltr-ring för Björkvrks
Båtklubb for riikensk'rpsåret samt s§,-relsens förslag
till clispo sitioner be trii fir nd e föreningens resulta t.

Styrelsens ansvar
L)et är' s§rrelsen sorn har ansv2uet för fön'altningen
oc[-r det iir stvrelser-r sorn har ensvrlet för förslaget till
dispositioler e',, firrenitgens resulta t.

Revisorernas ansvar
\rrirt- rnsvrl rir rtt med tirnlig säkerhef uttala oss om
förr.altnirrger pri grundv:rl uv vlil revision. \,-i har
r-rtfört rer..isiolen ethgt god revisionssed i Sverige.

Som underlrrg lör vilrt uttllande orn ansvarsfLihet har
vi utör'er r.rir revisiorr uv årsredovrstitger grarrskat
vuisentligrr beslut, iitg:itder och förhirllanclen I

l-örenir-rgen liir ,rtt kur-u-rir be clör-na orrr ruigon
s§.relsclcdtnot hlr fiirctlgif ruigon irtgiird eller gjort
sig skvlclg trll försurnmelse sorr kan fr)ranleda
ersäf tnilgs skr.ldighet rno t fi>renilgen.

Yi anset att de re'r,isionsbevis vi har inhämtat ir
tillräckhga och iindtrnzilsenhge, som grund för våra
r.rttalandcl.

Uttalanden
Stvrelsens ied:rrntiter hut enligt vlir uppfattning rnte
hendlirt i strid ;-ned löreningens stirdsar. \ii tillsiu-rkel
xtt å1smötet disporrerlr irrets resultat enligt förslaget i

iön'altnir-rgsberiittelsel och lrer.iliar s§,relsens leda-

Svensson

r: riikerskapsirret.

Gerold Ekströrn
ordinarie årsm<ite 2011 01

1.1 utsedda te'r.isorer


