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ÅnsnB»oVISNING
Styrelsens for Arilds Hamnfiirening fär håirmed avgiva ftiljande årsredovisning for
Verksamhetsaret 20 19-0 1 -01 - 2A]9-12-31

Verksamhetsberättelse 2019.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 sammantätt 5 ganger inklusive arsmötet. Dätill har ett
antal informella möten hållits ftir att lösa problem av olika slag och beslut har fattats per capsulam.
Några extra foreningsmöten eller styrelsemöten har inte funnits behov av att anordna. Arbetet inom
styrelsen har fungerat konstruktiv! oftast i consensus med många olika infallsvinklar på våra frågor
allt for en bästa s:Ims]rn ftir Arilds Hamnörening och Arilds Hamn.

-

Under verksamhetsåret har Rolf Lundgren firngerat som vår sekreterare och Lars Bergwall som
Kassör.

Under året har en preliminlir inspektion av kättingar och schacklar som siikrar fortöjningsplatserna
utftirts och givit vid handen att en mer noggrann inspektion av dykare behöver utftiras ftir att forsåikra
oss om att inga risker med fiirtöjningarna är vid handen. En sådan inspektion kommer utftrras under
ftirsta hälften av 2020.
Högan?is Kommun har beslutat att den gamla toaleffbyggnaden i anslutning till hamnen behöver
uppgraderas, bland annat fiir att tiicka behoven som uppstått genom att vandringsleden "Kullaleden"
numer passerar hamnen. Diskussioner angående toalettens utformning mm. tog plats under hösten och

Kommunen har, som vanligl, visat stor hörsamhet niir Föreningen framfort synpunkter. Toaletten
kommer vara klar att tas i bruk i tid ftlr säsongen 2020.
Kommunen har också bidraget med ny elftirsörjning till hela hamnområdet med separata elkablar
ruffen, sjöbodarna och nya rostfria uttagsboxar på stora som lilla piren.

till

Under fuet har wi-fi installerats på hamnen till nytta for gästande båtar och andra besökare.
Uppkopplingen tu gratis och kommer tillgangen till Internet även ge koppling till en väderstation som
kan ge besökare och andra upplysnrng om väder och vind.

r'

öRVALTNINGSBENITTNT,SB

Arilds Hamnftirening iir en ideellt arbetande fiirening som enligt al'tal med Höganäs Kommun
arrenderar Arilds hamn med syftet att bibehålla hamnens funktion som athaktiv hamn for
fritidsverksamhet med inslag av yrkesfiske. Verksamheten inom Arilds Hamnfiirening skall inte
langsiktigt generera vinst.
Generellt gäller:

-

Stadgar

frr Arilds tlamnforening

Hamnordning

Styrelsen for Arilds Hamnfiirening åir verkstiillande organ och består forutom av Ordftirande av sex
ordinarie ledamöter samt två suppleanter

\t

Arilds Hamnområde ca,4,600 kvm

I

\
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Byggnader och anläggningar:

-

Ruff
Toalettbyggnad

Hamnkaptenskontor
Kajer, bryggor, lortöjningsanordningar, slip, slipvinsch

Inom hamnområdet finns fem hamnbodar ägda av:

-

Magnus Berthelius
Hans Båge
Lisa Garsten (2 st.)

Björn Österling

Operativt arbete:

-

Henrik Wettin - Hamnkapten
Lisa Garsten - Städning

mm.:
Antal Medlemmar 2019.12.31.
Antal fasta båtplatser
Kölista
Båtplatsbyten
Yrkesfiskare
Fritidsbåtar
Gästbåtsdygn
Medlemmar

Styrelsen ltireslår att

Årets

till

2019
156
'13
65
5
I
12
115

2018
145
13

56
7
1

72
1'48

Årsmötets forfogande stående medel:

resultat

disponeras sålunda:
Till Eget Kapital överföres:

94 391,91
94 391,91

till Eget Kapital i avvaktan på att planerade investeringar
upprustning av hamnen kan genomftiras.

Tidigare överskott har överlorts

Beträffande ftireningens resultat och ställning i övrigt hänvisas
balansräkningar med tillhörande noter och anteckningar.

till efterföljande

fiir

resultat- och
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RE§ULTATNÄXUIruE
2019-01-01
2019-12-31

20{8-0{{{

140 295,00
17 373,25
15 800,00

141 330,00

2018-12-31

Rörelsens intäkter
Fasta hamnplatser

74 890,00
346 732,91

22 988,36
16 000,00
35 000,00
50 000,00
7 000,00
62 590,00
334 908,36

-30 000,00
-90 862,00
-75 023,00
-30 470,00
-25 986,00
-252 341,00

-30 000,00
-174 569,00
-25 150,00
40 054,98
-38 000,00
-307 773,98

94 391,91

27 134,38

0,00
0,00

0,00
0,00

27 134,38

Skatt

94 391,91
0,00

Årets resultat

94 391 91

Gåstbåtsavgifter
Landplatser

Medlemsavgifter

39 891,66

Erhållna bidrag
Depositionsavgifter
Övrigt

47 483,00
11 000,00

Rörelsens kostnader
Hamnarrende
Övriga lokalkostnader, El o VA

Underhållhamn
Övrigt
Löner

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och
kostnader
Ränteintäkter
Övriga fi nansiella kostnader
Resultat före
bokslutsdispositioner och skatt

0,00

___4Ju&_
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Omsättninestillsånea(

2019-12-31

?:0!8-L2-?t

Kassa och bank

54L718,85

499 606,94

Sum ma Omsättningstillgångar

54L718,85

499 606,94

Summa Tillgångar

541718,85

499 606,94

0,00
4325,OO

-33 025,00
-146 934,00
-7 500,00

135 179,00

-187459,OO

4325,OO

0,00

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristisa Skulder
lder
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

Leve ra ntö rssku

Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Övriga Avsättningar

-139 504,00

EGET KAPITAL

-285 014,00

Årets Resultat

-312 L47,94
-94 391,9L

Summa Eget Kapital

-406 539,85

-3L2147,94

Summa Skulder & eget Kapital

54L7t8,85

Eget Kapital

-27 t34,OO

-

499 646,94
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VÄRDERINGSPRINCIPER

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd och anvisningar.
Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt fÖljande:
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de räknas inflyta.

övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde resp. nominellt värde om ej annat
anges i not nedan.

NOTER TILL BALANS- OCH RESULTAT RÄKNINGAR

Summa Eget Kapital

Not 1. Förändring av Eget KaPital

312147,94

Belopp vid årets ingång

94 391,91

Årets Resultat

Arild den 8 april, 2020
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Revisionsberättelse
Till föreningsstä mman i Arilds

Ha

mnförening

Org.nr. 843002-65L1

för
rä kenska pså ret 2019-01-0L - 2019- 12-31. Det ä r styrelsen som ha r a nsva ret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning

förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts ienlighetmed god revisionssed iSverige. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen

för beloppoch annan information iräkenskapshandlingarna. len revision ingårockså att
pröva redovisningsprinciperna och s§relsens tillämpning avdem samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen.

för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden

Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen

nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed

i

Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker

att resultat- och balansräkningen samt dispositionen av årets resultat

fastställs.
Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
rä kenska pså

ret.

r/V uLo

