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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Byviken Holmön Ekonomisk förening, 769615-8281 får härmed avge årsredovisning för
2007-01-08 - 2008-04-30, bolagets första räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten
Hamnföreningen ägs av de 107 medlemmar som var registrerade vid verksamhetsårets utgång
2008-04-30. Under verksamhetsåret förvärvades fastigheten Holmön 7:22 från Umeå Kommun. Den
utgörs av återstående mark av fastigheten Holmö Hamn 1:1 efter avstryckingar som genomfördes i
samband att Vägverket avyttrade fastigheten till Umeå Kommun. 

Föreningen och styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under året. 

Styrelsen har med en enkät tillfrågat medlemmarna om hur de vill att Byviken ska utvecklas. Resultatet
av enkäten har presenterats på Föreningens websida på Holmöportalen. Med enkäten som underlag
har föreningen gjort en handlingplan för utvecklingsarbetet. Handlingplanen finns anslagen på flera
ställen i Byviken och på andra platser på Holmön. Den finns även på föreningens websida på
Holmöportalen (www.holmon.com).  

Inga anställda har funnits under räkenskapsåret. 

Föreningen avser vidare att driva gästhamnen på liknande sätt som tidigare, när den drevs i annan
regi.

Efter räkenskapsårets utgång har några Holmöungdomar erbjudits sommarjobb som hamnvärdar.
Vidare har hamnfogden Leif Eriksson arbetet med att fördela ut båtplatser efter antal intressenter och
storlek på båt. Arbetet med att upprätta handlingsplan har styrelsen arbetet med under våren och
hamnfogden har påbörjat verkställandet på ett förtjänstfullt sätt. En städdag har genomförts i Byviken
där städning, stenbrytning och slyrensning genomfördes med ideella arbetsinstaster från
medlemmarna. Arbeten med båtuppdrag och båtlänningar har påbörjats i slutet av verksamhetsåret
och kommer att pågå under 2008/09.

De båtplatser som finns utöver gästhamnen kommer att hyras ut till medlemmar. Uthyrningen kommer
att ske med ett-åriga hyresavtal fram till dess en ombyggnation av båtplatserna kan ske.

Ekonomisk översikt
Byviken Holmön Ekonomisk förening är en nybildad ekonomisk förening med 107 medlemmar som har
betalt in 500 kr var i medlemsinsats. Årets intäkter består av årsavgift om  200 kr per medlem.
Kostnadern består av lejda arbeten för hamnen, revision och bokföringskostnader.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
årets resultat 1 032
Totalt 1 032

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 032
Summa 1 032

                                                                                                                                                                    
      
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2007-01-08-

2008-04-30

Nettoomsättning 1 21 200
21 200

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -8 800
Övriga externa kostnader 2 -9 867
Rörelseresultat 2 533

Resultat efter finansiella poster 2 533

Bokslutsdispositioner 3 -633
Resultat före skatt 1 900

Skatt på årets resultat 4 -868

Årets resultat 1 032
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2008-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 9 425

9 425

Summa anläggningstillgångar 9 425

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 600

9 600

Kassa och bank 51 108

Summa omsättningstillgångar 60 708

SUMMA TILLGÅNGAR 70 133
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2008-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 53 500

53 500

Fritt eget kapital
Årets resultat 1 032

1 032

Summa eget kapital 54 532

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 7 633

633

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 3 000
Skatteskulder 868
Övriga skulder -700
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 800

14 968

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 133
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendationer.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde
och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående
värdenedgång.                                                                                             

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar % per år
Materiella anläggningstillgångar:
-Markanläggningar 0
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Noter

Not 1  Nettoomsättning
Omsättningen består av 106 medlemmar som skall betala 200 kr i årsavgift.

Not 2  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2007-01-08-
 2008-04-30
GrantThornton
Revisionsarvode 5 000
Summa 5 000

Not 3  Bokslutsdispositioner
 2007-01-08-
 2008-04-30
Förändring av periodiseringsfond 633
Summa 633

Not 4  Skatt på årets resultat
 2007-01-08-
 2008-04-30
Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad -868

-868

Total redovisad skattekostnad -868

Not 5  Byggnader och mark
 2008-04-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar (Mark Umeå Holmön 7:22) 9 425
Redovisat värde vid årets slut 9 425

Not 6  Eget kapital
  Reserv- Fritt eget
 Medlemsinstaser fond kapital
Inbetalda insatser 107 medlemmar 53 500
Årets resultat 1 032
Vid årets slut 53 500 - 1 032

Not 7  Periodiseringsfonder
 2008-04-30
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2009 633

633

Av periodiseringsfonder utgör 23 kr uppskjuten skatt.
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Underskrifter

Holmön 2008-07-20

  

Olle Nygren Walter Holmberg

Olof Forsgren Ann Salomonsson

Lars Lundmark Arne Lundqvist

Ann-Christin Taflin Wretell Dennis Jensen

Min revisionsberättelse har avgivits 2008- 07 - _ _ .

Grim Wikander 
Auktoriserad revisor
FAR SRS
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Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma
2008-07-20. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Holmön 2008-07-20

Olle Nygren
Styrelseordförande
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Utkast Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med medlemmar i Byviken Holmön Ekonomisk förening, 769615-8281,
"Holmön" 2008-07-20.

 Antal Antal
Närvarande aktier röster

§ 1 Till ordförande för stämman valdes.......

§ 2 Till att föra protokoll för stämman valdes.......

§ 3 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av NN
och NN.

§ 4 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

§ 5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes

§ 6 Styrelsen  föredrog den upprättade årsredovisningen
och revisionsberättelsen
för räkenskapsåret 2007-01-08 - 2008-04-30.

§ 7 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen
och balansräkningen för räkenskapsåret.

§ 8 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att till förfogande stående vinstmedel 1 032 kronor, skall disponeras så att till
och att resterande 1032 kronor balanseras i ny räkning.

§ 9 Styrelsens  ledamöter  beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2007-01-08 - 2008-04-30.

§ 10 Stämman beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med xx kronor /att inget arvode
skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning.

§ 11 Till ordinarie /styrelseledamot/ styrelseledamöter för tiden fram till nästa
årsstämma omvaldes NN och MM samt till styrelsesuppleant NN.

§ 12 Till ordinarie revisor för kommande fyra år omvaldes NN och till revisorssuppleant
MM.

§ 13 Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Justeras:
 

Olle Nygren                                               NN
Ordförande

Vid protokollet:
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NN


