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Noter resultaträkning (utfall konto) 170101-171231:
Allmänt: På ordinarie årsmöte i mars 2017 valdes (med något undantag) en helt ny styrelse. På
grund av avhopp under vår och sommar hölls ett extra årsmöte 8 augusti där ny ordförande
och flera fyllnadsval av styrelseledamöter genomfördes. Styrelsen konstituerade sig i samband
med detta på nytt.

Huvudintäkter
1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt
Vi har under året haft 587 registrerade medlemmar. 2016 hade vi 566 medlemmar

Övriga rörelseintäkter
2. 3901 Arrendeintäkter
Arrende kiosken Husvik (Maria Gonzales) samt arrende väntrummet Husvik (Västtrafik)

3. 3913 Upplåtelse, intäkter
Vi har toaletten i Husvikskiosken öppen under september – april vilket Göteborgs Stad
betalar.

4. 3915 Elproduktion
Den nya solcellanläggningen på Brännögården började producera el i juni

5. 3981 Bidrag badplats, övrigt
Kontot har bytt namn under året från ”Bidrag, övriga kommunala” och avser det driftsbidrag
Göteborgs Stad betalar till oss för skötsel av badplatserna

5. 3982 Bidrag badplats. feriearbetare
Kommunens bidrag för våra kostnader för de feriearbetande ungdomarna – maximerat till
50.000:-. Kontot har bytt namn under året från ”Bidrag badplats och feriearbete”

5. 3983 Bidrag badplats. ideellt arbete
Kommunens ersättning för de ideella timmar föreningen lagt ner på skötsel av baden.
Ersättningen är 100:- per arbetad timma och vi fick i år även ersättning för de ideella timmar
som användes till bryggan i Gröna Vik. Vi hade blivit beviljade 30.000:- men vi lyckades
tyvärr inte redovisa timmar för mer än 23 250:-.

Inköp av varor och material
6. 4021 Korvtillbehör, inköp
Här finns som synes ett positivt belopp trots att det borde vara en kostnad. Orsaken är en
utrangering av produkter där bäst-före datum passerat vilket gjorde att vi bokföringsmässigt
”sålde” produkterna till konto 6999 Övriga kostnader. Jfr not 13.

Driftskostnader anläggningar
7. 5023 Elkostnader
Elkostnaden har sjunkit jämfört med 2016 vilket huvudsakligen beror på att
solcellanläggningen på Brännögården började producera el i juni. Jfr även not 4

8. 5093 Dykning, köpt tjänst
Säkerhetsdykningen vid Ramsdalsbadet utfördes i år ideellt

Reparation och underhåll
9. 5501 Reparation och underhåll byggnader
De två stora posterna här var dels Cleanpipe som deltog i att avhjälpa avloppsproblemen på
Brännögården samt dels att styrelsen i slutet av våren uppdrog åt Iberts Fastighets &
Byggservice att reparera hängrännor och stuprör på Brännögården.
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Reklam och PR mm
10. 5902 Annonsering samt 6150 Trycksaker
Styrelsen valde att satsa extra medel på annonsering och trycksaker innan sommarens
aktiviteter.

Övriga verksamhetskostnader
11. 6072 Traktering
Styrelsen valde att inte gå på julbord i år bland annat för att ekonomin var ansträngd och
prognosen pekade mot ett underskott.

Övriga externa tjänster
12. 6960 Köpta tjänster, övriga
Styrelsen valde att dels köpa in Brännö Allteknik för iordningsställande av Ramsdalsbadet
inför sommaren samt att skriva avtal med Scen & Specialteknik (Willy Brink) om att sköta
medlemsregister och ekonomihantering inklusive bokföring mellan årsmötet 2017 och
årsmötet 2018. Enär Willy Brink återvaldes som kassör på extra årsmötet i augusti upphörde
dock avtalet i samband med detta

13. 6999 Övriga kostnader
Skatteverket
Utrangeringar (jfr not 6 + utrangering av godisvinster)
Avgift till Bastubryggan för byte till lördagar för
danserna (utebliven intäkt)
Linders fyrverkeri (sista dansen)
Summa

69,53
5 458,21
2 500:2 995:11 022,74

Avskrivningar
14. 7833 Avskrivningar installationer annans fastighet
Bryggan Gröna Vik (10 år). Jfr även not 2 och 6 i Balansräkningen 6 191:Bryggor mm Ramsdal (10 år)
4 905:Gemensam anslagstavla vid affären (5 år)
3 175:Summa
14 271:-

15. 7834 Avskrivningar installationer egen fastighet
Avskrivning solcellanläggning Brännögården motsvarande kostnaden för hyrköp. Jfr not 1 på
balansräkningen

Sid 2

