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Styrelsen för Havstenssunds Bryggförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Verksamhetsberättelse 2014
Vid årets början var vi 50 medlemmar. Under året har ingen medlem avgått och ingen tillkommit. Det
senare berodde på att styrelsen beslöt att inte acceptera fler medlemmar förrän möjligheten att överhuvud
taget få anlägga bryggorna klarlagts bättre.
Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden. Protokollen har liksom tidigare år funnits att läsa på
föreningens hemsida www.hsbf.nu. Inga styrelsearvoden har utgått under året.
Ordinarie stämma hölls 2014-04-18.
Under året hölls dessutom en extrastämma 2014-10-11 för att ändra stadgarna så att kravet på anknytning
till Havstenssund för att vara medlem i Havstenssund bryggförening blev ännu tydligare. Den var så
välbesökt att stadgeändringen antogs direkt.
I början av året sände Mark och miljödomstolen vår ansökan på remiss till bl a länsstyrelsen. De svarade
27 mars att de avstyrkte vår ansökan. De hade flera skäl men tryckte särskilt hårt på att anläggningen
kommer in på olika skyddsområden såsom Natura 2000 och naturvårdsområde. Detta förvånade styrelsen
eftersom det var för att undvika sådant beslut som ordföranden och två konsulter träffade länsstyrelsen
två gånger för att få deras åsikt om olika alternativ för placering av bryggorna. Bägge gångerna hade
länsstyrelsen fördragit den lokalisering som de nu avstyrkte.
Styrelsen kom till slutsatsen att med den inställningen hos länsstyrelsen är det nödvändigt att ha
åtminstone två alternativa lokaliseringar när behandling till slut ska ske i Mark och miljödomstolen.
Domstolen ville inte att vi skulle komplettera den befintliga ansökan med ytterligare ett alternativ utan
förslog att vi skulle dra tillbaka den liggande ansökan och komma in med en ny ansökan med de två
alternativen. 2014-07-17 meddelade domstolen att vi återkallat vår ansökan.
Vi kompletterade vår första Miljökonsekvensbeskrivning med en alternativ placering närmare land,
vilken kommer att kräva muddring. Den nya beskrivningen gick ut till allmänheten och berörda
myndigheter för samråd och synpunkter kom in under augusti och september.
Sammanfattningsvis är 48 yttranden positiva till att bryggor anläggs och 18 är negativa.
Varje negativt yttrande har analyserats och kommenterats och samtliga yttranden och föreningens
kommentarer har sammanställts i en samrådsredogörelse som i början av 2015 kommer att sändas till
länsstyrelsen för samråd med dem.
För att uttrycka vår frustration över länsstyrelsen behandling av vårt ärende och försöka förbättra
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möjligheterna till ett stödjande beslut skrev styrelsen ett brev där vi framförde att vi vill ha ett nytt möte
med dem och denna gång med någon högre upp i hierarkin. Under december hade vi ett sådant möte på
länsstyrelsen och presenterade hur vi upplevde deras ändrade inställningar över tid. Framtiden får utvisa
om det ger något resultat. Ett besked vi fick var att kommunens synpunkter blir viktiga. Styrelsen beslöt
därför att fortsätta den redan igångsatta ansökan om förhandsbesked om bygglov hos kommunen. Beslut
i detta förväntas i januari eller februari 2015.
Under året har c:a 50 000 sek bokförts som investering och några tusen sek har bokfört som kostnader.
Vid årets slut hade vi c:a 320 000 sek på bankkontot.

Medlemsinformation

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2014
13
9
99

2013
13
8
91

2012
11
5
93

2011
19
13
100

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

22 047
5 595
27 642

27 642

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

12 880
12 880

12 600
12 600

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

-4 538
8 342

-4 974
7 626

1 134
9 476

838
8 464

-2 300
7 176

-2 000
6 464

-1 581
5 595

-2 701
3 763

Resultaträkning

Not

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

1
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2014-12-31

2013-12-31

250 439

198 178

2 284

19 884

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

323 671
325 955

401 699
421 583

SUMMA TILLGÅNGAR

576 394

619 761

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Havstenssunds Bryggförening
Org.nr 802464-0891

5 (8)

2014-12-31

2013-12-31

540 000

540 000

22 047
5 595
27 642
567 642

18 284
3 763
22 047
562 047

4 300

2 000

350
1 100
3 002
4 452

0
53 013
2 701
55 714

576 394

619 761

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

3

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

4

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i
mindre ekonomiska föreningar.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Materiella anläggningstillgångar
Markanläggningar

0%

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Noter
Not Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 1 Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond

2014

2013

-2 300
-2 300

-2 000
-2 000

Not 2 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

Pågende nyanläggning bryggor

2014-12-31

2013-12-31

250 439
250 439

198 178
198 178

Not 3 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
enligt
fastställd balansräkning
Korrigeringar vid
övergång till
BFNAR 2009:1
Korrigerat belopp vid
årets ingång

Inbetalda
insatser

Balanserat
resultat

Årets
resultat

540 000

18 284

3 763

540 000

18 284

3 763

Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat

Belopp vid årets
utgång

3 763
5 595
540 000

22 047

9 358
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Not 4 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2013
Periodiseringsfond 2014

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

Havstenssund den 9 februari 2015

Kjell-Ove Blom
Ordförande

Roy Blom

Lars Gustafsson

Peter Ratsman

Fredrik Vinge

Min revisionsberättelse har lämnats

Claes Benroth
Revisor

2014-12-31

2013-12-31

2 000
2 300
4 300

2 000
0
2 000

946
7

440
0

