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Margretelunds Villaägareförening u.p. a.

Antalet medlemmar vid årets ingång
Antalet tillkommande medlemmar under året
Antalet avgående medlemmar under året
Antalet medlemmar vid årets utgång

Org-nr 716400-0627

Styrelsen ft)r Margretelunds Villaägareforening u.p.a. avger härmed sin årsredovisning för
räkenskapsåret 2018.

pÖnvaTTNINGSBERÄTTEL SE

Verksamhetens art och inriktning

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i gemensamma
frågor. Framftjr allt att tillhandahålla båtplatser vid föreningens bryggor till medlemmar samt
skötsel av bryggor och vattenområden.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Drift och underhåll av bryggor och anläggningar uppgår till 104 (f å 150) kSEK.
Styrelsearvoden, externa arvoden och övriga administrativa kostnader var 1 87 (f å 179) kSEK
inkluderande arbetsgivaravgift er.

S ärskilt kan ftilj ande förändringar framhållas :

- Investering av y-bommar på Fiskartorpsbryggan
- Övertagande av ansvar för midsommarfirandet
- Framtagning av GDPR-policy

Medlemsinformation
2018

257
29

-t2
274

2017
25t

t7
-11

257

Värvning ay nya medlemmar har skett genom särskild information som delats ut i fastighets-
ägarnas brevlådor. Dessutom har fastighetsmäklare informerats om ftireningens verksamhet
med syfte att sprida denna information till nya fastighetsägare. När en fastighetsägare tilldelas
båtplats blir hen också medlem i ft)reningen.
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Föreningens skattesituation

Föreningen anses bedriva näringsverksamhet genom uthyrning av båtplatser. Medlems-
avgifterna är skattefria och ett eventuellt skattemässigt överskott av näringsverksamheten
beskattas för näryarande med 22%.

Flerårsöversikt (ksEK' 
,or, z0r7 z0t6 2015

Nettoomsättning 354 376 345 314
Resultat efter finansiella poster 52 -43 -51 -40v Soliditet (%) 91 89 91 90
Definition av nyckeltal se Not 4.

Förändringar i eget kapital (SEK)
Reservfond Balanserat Årets

resultat resultat
Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 26 500 1 022172 -43 289
Beslut av förenings-
stämman:
Balanseras i ny räkning -43 289 43 289
Årets resultat 52 091
Belopp vid årets utgång 26 500 978 883 52 091

Förslag till vinstdisposition (SEK)

Till foreningsstämmans förfo gande står följ ande vinstmedel :

Balanserat resultat 978 883
Årets resultat 52 091

I 030 974
Styrelsen ftlreslår att vinstmedlen disponeras
enligt följande:
Balanseras i ny räkning I 030 974

| 030 974

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt per 2018-12-31 hänvisas till nedan intagna
resultat- och balansräkning jiimte bokslutskommentarer och noter. Belopp angivna inom
parentes avser jämforelseåret 2017 .
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RESULTATR,{KNING, KSEK

Rörelseintiikter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter §ot 2)
S urnma rö re ls eintiikter

Rörelsekostnuder:
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader §ot 3)
Av- och nedskrivning av materiella
anläggningstillgångar §ot 4)
S umma rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finqnsiella poster:
Riinteintäkter
Räntekostnader
S umma Jin ansie llu p o ster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat

2018 2017

376
83

354
55

409

-t64
-127

-67
-358

51

459

-1 98
-147

-159
-504

-45

)

2

-43

-43

-43

I
0

0

{,

52

52



Margretelunds Villaägareftirening u.p.a., 7 16400 -0627

BALANSRAKNING, KSEK

TILLGÅNGAR

Anläggnin gstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier §ot 4)
S umma an ltig g nin gstillgån g ar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
S ummu ko rtfris tig a fo r dr ing ar

Kassa och bank
Bank
Summs kussa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kupital:
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital:
Balanserat resultat
Årets resultat
S umma fritt eget kap ital

Summa Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
S ummu ko rtfr is tig a s k ulde r

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2018-12-31 2017-12-31

745
745

979
52

1 031

I 058

532
532

596
596

I 129

| 022
-43
979

1 006

a
0

27
27

27
27

1

1

414
4T4

I 159

5

118

123

72
\s

101

1 159 L 129
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER, KSEK

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) , Årsredovisning i mindre företag. Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade jämftrt med ftiregående år.

Not I : Viirderings- och redovisningsprinciper

Avs k r iv n in g sp r in c ip e r fö r an kig g n in gs tillg ån g ur
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats:
Inventarier l0%
Bryggor 5%

Fordringar och skulde, '

Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta och skulder är redovisade
till de belopp varmed de rimligen har kunnat beräknas. Föreningen exponeras inte för några
fordringar/skulder i utländsk valuta.

Intiikter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska ftirdelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäktema kan beriiknas på ett tillforlitligt sätt. Bryggavgifter och
övriga hyresintäkter samt medlemsavgifter redovisas för den period de avser.

A n ki g g n in g s till g å n g a r
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag for ackumulerade
avskrivningar enligt plan.

Not 2: Ovriga rörelseintiikter

Medlemsavgifter
Momsåterbetalning
Nyckeldeposilioner
Summa övriga rörelseintäkter

2018
55

2017
51

15

l7
835a

Not 3: Medelantal anstrillda

Föreningen ftlrvaltas av styrelsens ledamöter och suppleanter.
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Not 4: Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Nedskrivning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Nedskrivning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Planenligt restvärde

Not 5: DeJinition av nyckeltal

Soliditet: Eget4<apital i relation till
balansomslutningen

Not 6: Vtisentliga hiindelser efter riikenskapsårets slut

Skatteverket har sedan tidigare beslutat att medlemsavgifterna inte är skattepliktig inkomst for
floreningen och motsvarande kostnader inte heller är avdragsgilla. Styrelsen i MVF är positiva
till att medlemsavgiftema inte ses som skattepliktig inkomst, men motsätter sig synsättet att
motsvarande kostnader inte är avdragsgilla. Skatteverkets beslut har därmed överklagas till
forvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har under januari 2019 fastställt Skatteverkets beslut.

Bolagsverket underkiinde de stadgar som tidigare beslutats på två efterftiljande årsmöten -
därefter har ftirslaget på stadgar reviderats av styrelsen och kommer att läggas fram till
årsmötet.

2018-12-31
857
280

| 137
-325

-67

-392

745

2017-12-31
I 284

-427
857

-s93
307
-39

-325

532
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Revisionsberättelse

Till årsmötet i Margretelunds Villa:igarftirening u.p.a. org-nr 716400-0627

Rapport om årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen ftir Margretelunds Villaägarforening u.p.a ftir år 2018.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande

bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är

nödviindig ftir att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare

sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är atr uttala oss om arsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utftirt

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att

uppnå rimlig siikerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgarder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i arsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgrirder som ska utforas, bland annat

genom att bedöma riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, yare sig dessa

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den

interna kontrollen som är relevanta ft)r hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är iindamålsenliga med hänsyn till

omstlindigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i ft)reningens

intema kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 2indamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen, liksom en utviirdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

vara uttalanden.

K.



Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per

den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för aret enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därftir att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andrafiirfattningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning fdr

Margretelunds Villaägarforening u.p.a för råikenskapsaret 2018-01-01 - 20L8-12-31.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ft)r ft)rvaltningen.

Revisorns ansvor

Vårt ansvar iir att med rimlig säkerhet rttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision.

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtg:irder och ftirhållanden i foreningen for att

kunna bedöma om någon styrelseledamot har ftiretagit någon åtgrird eller gjort sig skyldig till

forsummelse som kan ft)ranleda ersättnings skyldi ghet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir

vårt uttalande.

o/-



Uttalanden

Sqrrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med ftireningens stadgar.

Vi tillstyrker

att foreningens årsrnöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for riikenskapsaret.

2019-03-21


