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Fastställelseintyg

 Undertecknad verksamhetschef i Föreningen Skeppsholmsgården intygar härmed dels att denna kopia
 av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts
 på årsstämma. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

 Ort och datum 

 Kristoffer Strandfeldt
 Verksamhetschef
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 Styrelsen för Föreningen Skeppsholmsgården, 802467-5343 med stäte i Stockholm, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

 Förvaltningsberättelse

 Redovisningsvaluta är SEK om inte annat anges.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Föreningen Skeppsholmsgården är en ideell allmännyttig förening som är politiskt och religiöst 
 obunden. Verksamheten har en lång tradition som hemgård på Skeppsholmen med start i början på 
 sjuttiotalet.

 Under 2021 har styrelsen haft 7 (8 st 2020) protokollförda sammanträden. 

 Verksamheten finansieras genom deltagaravgifter och bidrag. De största bidragsgivarna har varit
 Stockholms Kulturförvaltning, Abraham Rydbergs Stiftelse, Wallenius Marine AB, Gålöstiftelsen, Mats 
 Klebergs Stiftelse, Stiftelsen Stockholms Sjömanshem, Kung Oscar II och Drottning Sophias 
 Guldbröllopsminne samt Sven och Dagmar Saléns Stiftelse. Många andra bidrag, både små och stora
 har varit mycket viktiga till stöd för verksamheten. I tillägg får föreningen ett betydande tillskott
 genom det mycket omfattande arbete som utförs av volontärer.

 Föreningen har till ändamål:

 ·     Att främja barn- och ungdomsverksamhet
 ·     Att bedriva social och kulturell verksamhet
 ·     Att vända sig till människor i alla åldrar från olika arbetsområden med olika bakgrunder

 Främjandet av ändamålet

 Föreningen har under våren och hösten bedrivit ett aktivt bildningsarbete. Verksamheten baseras till 
 mycket stor del på segling och aktiviterer på våra skolfartyg, Shamrock, Lova och Lina. I övrigt sker 
 aktiviteterna framförallt i form av kurser och en öppen verksamhet för underhåll av fartygens
 utrustning.

 Kursverksamheten har kvällar och helger bedrivits i de lokaler som dagtid används för fartygunderhåll. 
 Detta har givit oss ett bra nyttjande av våra verkstäder, ett naturligt kompetensutbyte mellan
 verksamheterna. Våra kurser får mycket fina utvärderingar vilket lett till en en ökad efterfrågan. 
 En stor del av verksamheten bedrivs i studiecirkelform i samverkan med studieförbundet NBV.

 Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Även under 2021 påverkades verkamheten av  Coronapandemin. Året började med en  
 förhoppningsfull positiv utveckling som tyvärr vändes tillbaka till restriktioner. Med noggrann
 uppföljning och bevakning från ledarnas sida kunde framförallt seglingarna i kolloform och 
 långsegling genomföras nära ursprunglig planerad nivå. Aktiviteterna har hela tiden anpassats
 efter de gällande mötesrestriktioner som bestämts av myndigheter. Viss oregelbundenhet har därför
 orsakats. Helg- och kvällsseglingar hade en viss begränsning liksom föreningens uthyrning till
 skolklasser och scoutkårer.

 Renovering av garaget blev färdigställt i slutet på förra året och inflyttning och skapande av den nya
 motorboden kunde ske i inledning av året. Detta gav föreningen en ny kurslokal som inte bara
 använts för motorkurser utan även för t ex utbildning av förarbevis. Vidare påbörjades arbetet med
 att grundligt renovera Shamrocks styrhytt. Arbetet är planerat att fortgå under våren 2022 och
 ambitionen är att vi ska till seglingssäsongen ha en ändamålsriktig styrhytt och ny navigations-
 utrustning, detta så vi kan fortsätta vårt arbete med att utbilda sjömän ombord på Shamrock.

 Verksamhetens tyngdpunkt under sommaren har varit seglingar och aktiviteter med ungsomar på
 våra skolfartyg Shamrock, Lina och Lova framförallt i kolloform för de yngre (10-15 år) i Stockholms
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 skärgård och med en långsegling på fyra veckor längs Norrlandskusten för de äldre (15-20 år).
 Samtliga verksamheter beskrivs detaljerat i verksamhetsberättelsen som publiceras på föreninges
 hemsida.

 Gensom stödföreningen Shamrocks vänner har arbetet påbörjats för en fotoutställning av
 seglingsbilder till 50-årsminnet av föreningens långseglingar arrangerade tillsammans med Abraham
 Rydbergs Stiftelse.

 Föreningen deltog i den över hela Stockholm arrangerade Kulturnatta den 24 april. Allt skedde digitalt.

 En välbesökt julmarknad arrangerades på kajen utanför Årboden.

 In memorian
 Mats lindqvist som under mycket lång tid har varit en hängiven och aktiv volontär, styrelseledamot och 
 ledare avled i maj 2021. Hans breda sociala engagemang har givit ett stort tillskott och stöd för 
 Skeppsholmsgården.

Flerårsöversikt 

Belopp i Tkr
 2021 2019 2018 2017
Rörelseintäkter 6 354 5 960 5 679 5 263
Resultat efter finansiella poster -185 -311 -16 50
Soliditet, % 31 35 45 60

Förändringar i eget kapital
 Fritt eget
 kapital 
Vid årets början 1 064 504

Årets resultat -185 044

Vid årets slut 879 460

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fullständigt resultat, 879 460 kr  balanseras  i ny räkning:

balanserat resultat 1 064 504
årets resultat -185 044

Totalt 879 460

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Medlemsavgifter 17 000 5 250
Gåvor 251 930 203 731
Bidrag 1 956 000 2 233 458
Nettoomsättning 4 129 004 3 517 801

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 6 353 934 5 960 240

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -449 127 -554 433
Handelsvaror -7 226 -4 467
Övriga externa kostnader -2 344 484 -2 200 127
Personalkostnader 2 -3 519 096 -3 297 855
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -214 500 -214 500

Summa rörelsekostnader -6 534 433 -6 271 382

Rörelseresultat -180 499 -311 142

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 325 35
Räntekostnader och liknande resultatposter -28 -353

Summa finansiella poster 297 -318

Resultat efter finansiella poster -180 202 -311 460

Resultat före skatt -180 202 -311 460

Skatter -4 842 -
Skatt på årets resultat - -1 680

Årets resultat -185 044 -313 140
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 760 143 871 001

Summa materiella anläggningstillgångar 760 143 871 001

Summa anläggningstillgångar 760 143 871 001

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 79 295 69 410
Övriga fordringar 114 536 112 768
Summa kortfristiga fordringar 193 831 182 178

Kassa och bank
Kassa och bank 1 902 519 1 964 524

Summa kassa och bank 1 902 519 1 964 524

Summa omsättningstillgångar 2 096 350 2 146 702

SUMMA TILLGÅNGAR 2 856 493 3 017 703
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 064 504 1 377 644
Årets resultat -185 044 -313 140

Summa fritt eget kapital 879 460 1 064 504

Summa eget kapital 879 460 1 064 504

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 221 170 139 540
Leverantörsskulder 277 299 451 172
Övriga skulder 96 669 4 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 381 895 1 358 297

Summa kortfristiga skulder 1 977 033 1 953 199

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 856 493 3 017 703
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

 Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital  och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)
 i procent av balansomslutning.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar avser fartygen Shamrock och Lina
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Fartygen skrivs av på 12,5 respektive 10 år.
 Shamrock 12,5 år
 Lina 10 år

Not 2  Personal

Personal
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda 6 6

Summa 6 6

Not 3  Materiella anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 105 001 2 105 001
-Nyanskaffningar 103 642

Vid årets slut 2 208 643 2 105 001

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 234 000 -1 019 500
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden -214 500 -214 500

Vid årets slut -1 448 500 -1 234 000

Redovisat värde vid årets slut 760 143 871 001
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Underskrifter

 Ort och datum

  

Janna Bergvall Sara Bökmark
Styrelseordförande Vice Styrelseordförande

Bengt Eúren Jonathan Ekholm
Styrelseledamot Styrelseledamot

Hanna Wallin Carlina Myrin
Styrelseledamot Styrelseledamot

Simon Herulf
Ungdomsledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Rebecca Ersryd Mats Rubarth
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma R
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 Styrelsen för Föreningen Skeppsholmsgården, 802467-5343 med stäte i Stockholm, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 


 Förvaltningsberättelse


 Redovisningsvaluta är SEK om inte annat anges.


Verksamheten


Allmänt om verksamheten


 Föreningen Skeppsholmsgården är en ideell allmännyttig förening som är politiskt och religiöst 
 obunden. Verksamheten har en lång tradition som hemgård på Skeppsholmen med start i början på 
 sjuttiotalet.


 Under 2021 har styrelsen haft 7 (8 st 2020) protokollförda sammanträden. 


 Verksamheten finansieras genom deltagaravgifter och bidrag. De största bidragsgivarna har varit
 Stockholms Kulturförvaltning, Abraham Rydbergs Stiftelse, Wallenius Marine AB, Gålöstiftelsen, Mats 
 Klebergs Stiftelse, Stiftelsen Stockholms Sjömanshem, Kung Oscar II och Drottning Sophias 
 Guldbröllopsminne samt Sven och Dagmar Saléns Stiftelse. Många andra bidrag, både små och stora
 har varit mycket viktiga till stöd för verksamheten. I tillägg får föreningen ett betydande tillskott
 genom det mycket omfattande arbete som utförs av volontärer.


 Föreningen har till ändamål:


 ·     Att främja barn- och ungdomsverksamhet
 ·     Att bedriva social och kulturell verksamhet
 ·     Att vända sig till människor i alla åldrar från olika arbetsområden med olika bakgrunder


 Främjandet av ändamålet


 Föreningen har under våren och hösten bedrivit ett aktivt bildningsarbete. Verksamheten baseras till 
 mycket stor del på segling och aktiviterer på våra skolfartyg, Shamrock, Lova och Lina. I övrigt sker 
 aktiviteterna framförallt i form av kurser och en öppen verksamhet för underhåll av fartygens
 utrustning.


 Kursverksamheten har kvällar och helger bedrivits i de lokaler som dagtid används för fartygunderhåll. 
 Detta har givit oss ett bra nyttjande av våra verkstäder, ett naturligt kompetensutbyte mellan
 verksamheterna. Våra kurser får mycket fina utvärderingar vilket lett till en en ökad efterfrågan. 
 En stor del av verksamheten bedrivs i studiecirkelform i samverkan med studieförbundet NBV.


 Väsentliga händelser under räkenskapsåret


 Även under 2021 påverkades verkamheten av  Coronapandemin. Året började med en  
 förhoppningsfull positiv utveckling som tyvärr vändes tillbaka till restriktioner. Med noggrann
 uppföljning och bevakning från ledarnas sida kunde framförallt seglingarna i kolloform och 
 långsegling genomföras nära ursprunglig planerad nivå. Aktiviteterna har hela tiden anpassats
 efter de gällande mötesrestriktioner som bestämts av myndigheter. Viss oregelbundenhet har därför
 orsakats. Helg- och kvällsseglingar hade en viss begränsning liksom föreningens uthyrning till
 skolklasser och scoutkårer.


 Renovering av garaget blev färdigställt i slutet på förra året och inflyttning och skapande av den nya
 motorboden kunde ske i inledning av året. Detta gav föreningen en ny kurslokal som inte bara
 använts för motorkurser utan även för t ex utbildning av förarbevis. Vidare påbörjades arbetet med
 att grundligt renovera Shamrocks styrhytt. Arbetet är planerat att fortgå under våren 2022 och
 ambitionen är att vi ska till seglingssäsongen ha en ändamålsriktig styrhytt och ny navigations-
 utrustning, detta så vi kan fortsätta vårt arbete med att utbilda sjömän ombord på Shamrock.


 Verksamhetens tyngdpunkt under sommaren har varit seglingar och aktiviteter med ungsomar på
 våra skolfartyg Shamrock, Lina och Lova framförallt i kolloform för de yngre (10-15 år) i Stockholms
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 skärgård och med en långsegling på fyra veckor längs Norrlandskusten för de äldre (15-20 år).
 Samtliga verksamheter beskrivs detaljerat i verksamhetsberättelsen som publiceras på föreninges
 hemsida.


 Gensom stödföreningen Shamrocks vänner har arbetet påbörjats för en fotoutställning av
 seglingsbilder till 50-årsminnet av föreningens långseglingar arrangerade tillsammans med Abraham
 Rydbergs Stiftelse.


 Föreningen deltog i den över hela Stockholm arrangerade Kulturnatta den 24 april. Allt skedde digitalt.


 En välbesökt julmarknad arrangerades på kajen utanför Årboden.


 In memorian
 Mats lindqvist som under mycket lång tid har varit en hängiven och aktiv volontär, styrelseledamot och 
 ledare avled i maj 2021. Hans breda sociala engagemang har givit ett stort tillskott och stöd för 
 Skeppsholmsgården.


Flerårsöversikt 


Belopp i Tkr
 2021 2019 2018 2017
Rörelseintäkter 6 354 5 960 5 679 5 263
Resultat efter finansiella poster -185 -311 -16 50
Soliditet, % 31 35 45 60


Förändringar i eget kapital
 Fritt eget
 kapital 
Vid årets början 1 064 504


Årets resultat -185 044


Vid årets slut 879 460


Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fullständigt resultat, 879 460 kr  balanseras  i ny räkning:


balanserat resultat 1 064 504
årets resultat -185 044


Totalt 879 460


 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-


2021-12-31 2020-12-31


Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Medlemsavgifter 17 000 5 250
Gåvor 251 930 203 731
Bidrag 1 956 000 2 233 458
Nettoomsättning 4 129 004 3 517 801


Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 6 353 934 5 960 240


Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -449 127 -554 433
Handelsvaror -7 226 -4 467
Övriga externa kostnader -2 344 484 -2 200 127
Personalkostnader 2 -3 519 096 -3 297 855
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -214 500 -214 500


Summa rörelsekostnader -6 534 433 -6 271 382


Rörelseresultat -180 499 -311 142


Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 325 35
Räntekostnader och liknande resultatposter -28 -353


Summa finansiella poster 297 -318


Resultat efter finansiella poster -180 202 -311 460


Resultat före skatt -180 202 -311 460


Skatter -4 842 -
Skatt på årets resultat - -1 680


Årets resultat -185 044 -313 140
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31


TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 760 143 871 001


Summa materiella anläggningstillgångar 760 143 871 001


Summa anläggningstillgångar 760 143 871 001


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 79 295 69 410
Övriga fordringar 114 536 112 768
Summa kortfristiga fordringar 193 831 182 178


Kassa och bank
Kassa och bank 1 902 519 1 964 524


Summa kassa och bank 1 902 519 1 964 524


Summa omsättningstillgångar 2 096 350 2 146 702


SUMMA TILLGÅNGAR 2 856 493 3 017 703
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital


Fritt eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 064 504 1 377 644
Årets resultat -185 044 -313 140


Summa fritt eget kapital 879 460 1 064 504


Summa eget kapital 879 460 1 064 504


Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 221 170 139 540
Leverantörsskulder 277 299 451 172
Övriga skulder 96 669 4 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 381 895 1 358 297


Summa kortfristiga skulder 1 977 033 1 953 199


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 856 493 3 017 703
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Noter


 Belopp i kr om inget annat anges.


Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.


 Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital  och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)
 i procent av balansomslutning.


Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar


 Materiella anläggningstillgångar avser fartygen Shamrock och Lina
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Fartygen skrivs av på 12,5 respektive 10 år.
 Shamrock 12,5 år
 Lina 10 år


Not 2  Personal


Personal
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda 6 6


Summa 6 6


Not 3  Materiella anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 105 001 2 105 001
-Nyanskaffningar 103 642


Vid årets slut 2 208 643 2 105 001


Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 234 000 -1 019 500
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden -214 500 -214 500


Vid årets slut -1 448 500 -1 234 000


Redovisat värde vid årets slut 760 143 871 001
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Underskrifter


 Ort och datum


  


Janna Bergvall Sara Bökmark
Styrelseordförande Vice Styrelseordförande


Bengt Eúren Jonathan Ekholm
Styrelseledamot Styrelseledamot


Hanna Wallin Carlina Myrin
Styrelseledamot Styrelseledamot


Simon Herulf
Ungdomsledamot


Vår revisionsberättelse har lämnats den


Rebecca Ersryd Mats Rubarth
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor


Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma
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