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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Bakgrund
Vikarby Båtklubb vilken varit aktiv sedan 1986, klubben har under åren restaurerat och byggt
Ångbåts piren, anlagt bryggor för småbåtshamn invid piren för totalt ca 110 småbåtar, köpt
marken och iordningställt klubbhus, byggt en mindre camping i anslutning till klubbhus och
båthamnen samt numera byggt en större gästhamn för övernattande båtsgäster.
Vikarby Båtklubb har under de senaste åren 2018-2020 investerat stort i:
• Tömningsanläggning för husbilar och husvagnar samt toaletter och duschar.
• Latrintömning för båtar
• Gästhamnsområde och bryggor med en skyddande pir
• Utveckling av plats för Sjöräddningssällskapet med speciella båtplatser, egen lokal för
material och klädförvaring samt omklädningsrum.
Även detta år 2021 har präglats av stora investeringar för Vikarby Båtklubb. Vi har under året
2021 färdigställt hamnområdet, iordningställt våra bryggor med bommar samt resterande
markarbeten kring våra pirer. Investeringarna som genomförts och inleddes år 2018 har lett
till att området ökat starkt i popularitet hos främst båtfolket på Siljan. Vi har haft många
båtgäster på besök, varför vi även 2021 genomförde en stor fortsatt utbyggnad av vår
gästhamn. Fokus under 2021 har varit att färdigställa Siljans första Tankstation, Sjö Macken Vikarbyn. Mot bakgrund av att Siljan saknar tankställe för båtar, ser vi framför oss ett stort
intresse inte enbart från Vikarbyns och Rättviks båtklubb, utan även från övriga båtklubbar
och båtägare som kan ha Rättviken som ett resmål där man även passar på att besöka SjöMacken i Vikarbyn. Vi öppnade under sensommaren Sjö- Macken i samverkan med Dalviks
Kvarn och ett samarbetsavtal har tecknats. Samtidigt med denna utbyggnad investerades
det i en större brygganläggning för restaurang/servering. Ett samarbetsavtal med Bistro
Apan tecknades och Sjö Apan öppnade försiktigt med att testa sitt koncept under
sensommaren 2021.
Det har varit stora investeringar vilket kommer att även ge framtida intäkter i form av
provisioner från såväl tankstället som restaurang och serveringsverksamheten samt intäkter
på reklamskyltar.
Resultat och balansräkning
År 2021 har varit ansträngande för föreningens resultaträkning då vi kostnadsför samtliga
investeringar direkt i resultaträkningen. Årets investeringar beräknas ligga kring 504 KKR.
Vi kan konstatera att vi har haft följande huvudintäkter från verksamheten:
• Båtklubbsrelaterade intäkter om ca 210 KKR
• Campingrelaterade intäkter om ca 160 KKR
• Provisionsintäkter från tankstation (Dalviks Kvarn) samt intäkter och bidrag från Sjö
Apan på totalt ca 29 KKR
Övriga medel som vi erhållit under våren på 2021 års verksamhetsår är ett bidrag från
Rättviks Kommun på 100 KKR, samt ett bidrag från Leksands Sparbank på 75 KKR,
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medel från Länsstyrelsen och vattenregleringsfonden på 30 KKR, totalt ca 205 KKR.
Båtklubbsrelaterade intäkter för året beräknas således till 359KKR att ställas mot
båtklubbsrelaterade kostnader exkl. investeringar som beräknas då vara 213KKR, påvisar att
Vikarby Båtklubb har en sund ekonomi där verksamhetens intäkter väl täcker de
verksamhetsrelaterade kostnader som föreningen har.
Totalt uppgår intäkterna till 596 KKR, emedan kostnaderna inkluderat årets investeringar
uppgår till 717KKR. Av dessa kostnader beräknas således 213KKR vara båtklubbsrelaterade
driftskostnader emedan 504 KKR härleds till årets investeringar.
Vi får därigenom ett negativt resultat på 120 KKR.
Kassaflödet för verksamheten har dock hållits på en positiv nivå och Vikarby båtklubbs kassa
vid årsskiftet och utgången av året är 18 KKR, vilket beräknas räcka fram till att
vinterförvaring debiteras och nya medel beräknas flyta in. Kassan har dock på grund av årets
kostnader minskat från IB med 86 KKR till UB 18 KKR.
Vikarby Båtklubbs skulder till medlemmar i form av depositioner för bommar, vakt och
arbetsplikt uppgår till 99 KKR, vilket består av depositioner på bomavgifter med 49 KKR vilket
kommer att skrivas av inom de närmaste åren. Depositioner om 51 KKR avseende vaktplikt,
arbetsplikt och nyckeldepositioner förnyas årligen. Leverantörsskulder består av 30 KKR,
vilket härrör sig till investeringsarbeten som genomförts.
Kommande 2022
Styrelsen ser dock att föreningen under våren 2022, direkt efter årsmötet och beslutet om
kommande avgifter, kan fakturera vinterförvaring, vilket kommer att kortsiktigt rätta upp
kassan och betala leverantörsskulden. Därefter så beräknas fakturering av depositioner,
båtavgifter, husvagnsplatser m.m. att faktureras under mars månad, vilket innebär att vi
inför kommande sommarsäsong beräknas ha en stark kassa i föreningen. Därtill beräknas
sommarsäsongen ge provisionsintäkter från såväl tankstället som restaurangen, likväl som
att vi startar upp ett projekt med reklamskyltar som tillsammans med sommarcampingen
kan ge Vikarby Båtklubb betydande årliga intäkter framledes.
Vi har nu aktualiserade siffor i balansräkningen vad avser depositioner och skulder till våra
medlemmar, vilket justerats från tidigare år, varför även detta påverkade årets resultat
negativt. Styrelsens förslag på nya avgifter och depositioner samt avskrivningar på bomdepositioner kommer att under 2022 minska skulderna betydligt i föreningen till
nästkommande års balansräkning.
Planerna inför kommande år 2022 är att vi med föreslagna nya avgifter kommer att
fakturera ca 450-475 KKR inkluderat båtklubbsrelaterade intäkter samt
provisionsersättningar och nytillkommande intäkter. Kostnaderna kopplade till
verksamheten beräknas vara ca 250 KKR, och vi beräknar ett antal investeringar om
tillsammans ca 100-120 KKR.
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Vi har ett antal investeringar som ligger framför oss inför sommarsäsongen 2022 såsom:
• Betongplatta på marken vid påfyllnadsstället för tankstationen
• Flytt av latrintömningen för båtarna, samt en gästtoalett invid restaurangen
• Iordningställande och förberedelser för nya bryggor vid C-Bryggan.
Styrelsen beräknar att dessa investeringar genomförs och anpassas i storlek i takt med att
kassan fylls på och att Vikarby båtklubb får ett tillräckligt kassaflöde under året.

Vikarbyn

15 januari 2022

………………………………………………………….
Jörgen Pihlblad, Styrelsens ordförande

………………………………………………………….
Kent Lövgren, Styrelsens sekreterare

.
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Resultatrapport
VIKARBY BÅTKLUBB 802436-3999
Vald period: Hela räkenskapsåret

Sida 1 (2)
Utskriven: 2022-01-03 17:24:34

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31
Senaste ver.nr: A577
Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3070 Ombudsersättning bränsleförsäljning
3071 Provision matförsäljning
3110 Båtplatsavgift
3111 Medlems avgift
3112 Arbetsplikt
3113 Vaktplikt
3114 Vinterförvaring
3115 Rampavgifter
3130 Deposition bommar
3131 Nyckel deposition
3200 SommarCamping
3203 Långtid Husvagnscamping
3205 Uthyrning bastu
S:a Nettoomsättning

2 533,00
1 900,00
66 440,00
33 500,00
9 600,00
28 400,00
30 600,00
1 050,00
13 000,00
2 600,00
64 950,00
99 000,00
5 450,00
359 023,00

Övriga rörelseintäkter
3900 Sponsring
3910 Minigolf
3989 Övriga erhållna bidrag
3990 Övr ersättningar och intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter

200 000,00
2 440,00
30 000,00
5 050,00
237 490,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

596 513,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp materiel och varor
4011 Förbund
4013 Övriga kostnader
4075 Byggnation pir/tankstation
S:a Råvaror och förnödenheter
Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
5020 El förbrukning
5021 El nätkostnader
5170 Rep och underhåll
5380 Vatten/avlopp
5460 Förbrukningsmaterial
5611 Drivmedel personbilar
5613 Reparation Fordon
5910 Annonsering
5930 Reklamtrycksaker
6110 Kontorsmateriel
6250 Porto
6310 Företagsförskringar
6410 Styrelsemöten/årsmöten
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6570 Bankkostnader

-4 760,00
-10 175,00
-3 565,00
-504 015,00
-522 515,00
73 998,00
-49 023,00
-48 241,00
-18 522,83
-15 430,00
-9 778,30
-17 458,00
-2 970,00
-304,00
-6 668,00
-130,00
-600,00
-6 273,00
-1 175,00
-3 098,00
-1 766,25
-1 473,00
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6590 Övriga externa tjänster
6950 Tillsynsavgifter
6960 Bygglovshandlingar
S:a Övriga externa kostnader

-1 920,00
-4 025,00
-5 700,00
-194 555,38

S:a Rörelsens kostnader

-717 070,38

Rörelseresultat före avskrivningar

-120 557,38

Rörelseresultat efter avskrivningar

-120 557,38

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader

-120 557,38

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
8310 Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
S:a Finansiella intäkter och kostnader

22,80
22,80
22,80

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-120 534,58

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-120 534,58

Resultat före skatt
Beräknat resultat:

-120 534,58
-120 534,58
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Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

206,00

206,00

0,00

206,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
1630 Skattekonto avräkning
1680 Andra kortfristiga fordringar

440,00

440,00

-440,00

0,00

1681 Förskott utlägg J Pihlblad/I Törnlund

3 810,33

3 810,33

-3 810,33

0,00

1730 Förutbetalda kostnader

1 809,00

1 809,00

-1 809,00

0,00

6 265,33

6 265,33

-6 059,33

206,00

79 764,46

79 764,46

-61 075,25

18 689,21

79 764,46

79 764,46

-61 075,25

18 689,21

86 029,79

86 029,79

-67 134,58

18 895,21

86 029,79

86 029,79

-67 134,58

18 895,21

-10 229,79

-10 229,79

0,00

-10 229,79

-10 229,79

-10 229,79

0,00

-10 229,79

-10 229,79

-10 229,79

0,00

-10 229,79

2398 Deposition bommar

-17 000,00

-17 000,00

-32 000,00

-49 000,00

2399 Deposition bom mindre

-27 000,00

-27 000,00

27 000,00

0,00

-44 000,00

-44 000,00

-5 000,00

-49 000,00

2420 Deposition arbetsplikt

-12 400,00

-12 400,00

-8 400,00

-20 800,00

2421 Deposition vaktplikt

-12 800,00

-12 800,00

-10 000,00

-22 800,00

-6 600,00

-6 600,00

0,00

-6 600,00

0,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

-31 800,00

-31 800,00

-48 400,00

-80 200,00

S:a Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
1930 Föreningskonto
S:a Kassa och bank

S:a Omsättningstillgångar

S:a TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
2068 Vinst/förlust föregående år
S:a Balanserat kapital

S:a Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder

S:a Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

2422 Deposition nyckel
2440 Leverantörsskulder
S:a Kortfristiga skulder
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S:a Skulder

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Beräknat resultat:

Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

-75 800,00

-75 800,00

-53 400,00

-129 200,00

-86 029,79

-86 029,79

-53 400,00

-139 429,79

0,00

0,00

-120 534,58

-120 534,58

