
Resultaträkning 2018  Resultat Budgeterat Resultat
 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017

ORDINARIE VERKSAMHET
ORDINARIE VERKSAMHETENS INTÄKTER

Deltgaravgifter, intäkter
Deltagaravgifter utbilding, intäkter €27,50 €50,00 €26,58
Deltagaravgifter utfärder (föläggningar, hajker 
mm.), intäkter €939,96 €1 500,00 €1 942,90
Deltagaravgifter läger, intäkter €2 300,00 €3 000,00 €2 614,00
Deltagaravgifter seglatser, intäkter €0,00 €300,00 €180,00

€3 267,46 €4 850,00 €4 763,48
Övriga intäkter

Övriga lägerintäkter €424,00 €700,00 €0,00
Övriga intäkter (uthyrning av båt) €425,00 €0,00 €0,00

€849,00 €700,00 €0,00

ORDINARIE VERKSAMHETENS INTÄKTER SAMMANLAGT €4 116,46 €5 550,00 €4 763,48

ORDINARIE VERKSAMHETENS UTGIFTER
Admnistration och info

Info, postning, marknadsföring −€185,74 −€150,00 −€52,00

Materialkostnader (kontorsmaterial, printning et.c.) −€59,90 −€100,00 −€96,62

Ledarrekreation −€158,29 −€400,00 −€233,80

Möteskostnader (traktering) −€84,30 −€220,00 −€222,93

Övriga administrationskostnader −€46,05 €0,00 €0,00

Kopiering och tryckning €0,00 −€100,00 €0,00

−€534,28 −€970,00 −€605,35

Avskrivningar

Inventarier (kårlokal & material)* −€15,70 −€16,52 −€16,52

Båtar* −€2 377,12 −€1 730,13 −€1 730,13

Kontofordringar, nedskrivningar och korrigeringar −€4 798,23 −€700,00 −€756,00

€0,00

*På invetarier avskrivs årligen 5% av deras utgiftsrest och på båtar 10% −€7 191,05 −€2 446,65 −€2 502,65

Kårlokal och material

Underhåll −€452,58 −€300,00 −€305,02

Försäkringar −€101,23 −€100,00 −€102,01

−€553,81 −€400,00 −€407,03

Båt

Försäkringar −€487,08 −€500,00 −€466,19

Båtplats & vinterförvar −€219,00 −€200,00 −€206,50

Underhåll och utrustning −€3 838,13 −€3 000,00 −€3 191,49

−€4 544,21 −€3 700,00 −€3 864,18

Evenemang och utbildning

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader (detltagaravgifter) −€115,00 −€300,00 −€61,00

Scouternas veckoverskamhet (material, patrullutrustning et.c.) −€437,19 −€500,00 −€456,94

Utbildning övrigt €0,00 −€50,00 −€137,50

Evenemang (förläggningar, hajker, utfärder et.c.)

Evenemangsmaterial −€401,70 −€230,00 −€81,46

Transportutgifter €0,00 −€100,00 −€195,00

Kost & logi −€762,56 −€600,00 −€1 181,44

Deltagaravgifter evenemang −€399,67 €0,00 €0,00

Evenemang övrigt €0,00 −€200,00 −€787,49

Lägerutgifter

Deltagaravgifter läger −€2 060,00 −€1 500,00 −€2 580,00



Transportutgifter €0,00 −€350,00

Läger Övrigt (kost, material mm.) €0,00 −€2 800,00 −€181,50

Seglatser

Kost & bruksavgifter seglatser −€261,42 −€250,00 −€73,27

Hamnavgifter seglatser €0,00 −€150,00 −€6,00

Seglatser övrigt €0,00 €0,00 −€60,04

−€4 437,54 −€7 030,00 −€5 801,64

Övriga kostnader av ordinarieverksamhet

Gåvor och understöd

Förtjänsttecken och gåvor −€568,43 −€300,00 −€450,30

Fadderbidrag −€324,00 −€324,00 −€324,00

Medlemsavgifter

Finlands Svenska Scouter r.f. −€4 747,00 −€4 800,00 −€4 747,00

Helsingfors Svenska Scouter r.f. −€266,00 −€280,00 −€274,00

Föreningen Navigator r.f. −€200,00 −€100,00 €0,00

Håll skärgården ren r.f. −€35,00 −€35,00 −€30,00

Medlemsavgift NJK €0,00 −€70,00 €0,00

Övrigt €0,00 −€70,00 −€489,49

−€6 140,43 −€5 979,00 −€6 314,79

ORDINARIE VERKSAMHETENS KOSTNADER SAMMANLAGT −€23 401,32 −€20 525,65 −€19 495,64
RESULTAT AV ORDINARIE VERKSAMHET −€19 284,86 −€14 975,65 −€14 732,16



TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter från medelanskaffning

Erhållna medlemsavgift, intäkter €6 224,58 €7 500,00 €6 337,00

Försäljning av medelanskaffningsprodukter

Balders föraäljningsintäkter €523,00 €600,00 €580,00

Adventskalender försäljning €3 249,60 €5 200,00 €5 429,00

Kårkläder €0,00 €30,00 €60,00

Talkoarbete

UIVA €840,00 €1 000,00 €950,00

€10 837,18 €14 330,00 €13 356,00

Kostnader för medelanskaffning

Försäljning av medelanskaffningsprodukter

Kårkläder tryckning −€15,00

Balders utgifter −€126,45 −€150,00 −€173,93

Advenstkalender utgifter −€2 132,00 −€3 000,00 −€3 177,50

−€2 258,45 −€3 165,00 −€3 351,43

ÖVERSKOTT FRÅN TILLFÖRDA MEDEL €8 578,73 €11 165,00 €10 004,57

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Intäkter från finansieringsverksamhet

Ränteintäkter €321,08 €250,00 €256,50

Kostnader €321,08 €250,00 €256,50

Serviceavgiter, bank och värdepappersförvar −€268,49 −€250,00 −€192,49

−€268,49 −€250,00 −€192,49

ÖVER- /UNDERSKOTT FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET €52,59 €0,00 €64,01

UNDERSTÖD
Understöd för löpande verksamhet

Helsingfors stads verksamhetsunderstöd €3 100,00 €3 100,00 €3 100,00

Fonder & stiftelser €0,00 €800,00

Ålandsbanken €250,00 -

€3 350,00 €3 900,00 €3 100,00

Projektunderstöd (båtprojekt)

Thure Gallens stiftelse €5 000,00 €0,00 €0,00

Stiftelsen tre smeder €2 500,00 €0,00 €0,00

Urlus stiftelsen €4 000,00 €0,00 €0,00

Privata aktörer €1 000,00 €0,00 €0,00

€12 500,00 €0,00 €0,00

UNDERSTÖD SUMMA TOTALT €15 850,00 €3 900,00 €3 100,00

FONDERINGAR
Fondering av båtprojektets projektunderstöd −€12 500,00

−€12 500,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT −€7 303,54 €89,35 −€1 563,58



Balansräkning 2018

Aktiva 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016

BESTÅENDE AKTIVA

Materiella tillgångar
Båtar 21 394,03 - 15 571,15 €- - 17 301,28 €- 
Inventarier 298,08 - 313,78 €-     - 15 884,93 €- - 330,30 €-      - 17 631,58 €- 

21 692,11
Placeringar

Aktier och andelar 630,7 - 630,70 €-     - 630,70 €-     - 630,70 €-      - 630,70 €-      
630,7

RÖRLIGA AKTIVA

Fordringar
Kontofordringar 0,00 - 2 434,67 €-  - 9 126,53 €-   
Aktiva resultatregleringar 2 107,00 - 1 832,80 €-  - 4 267,47 €- - -   €-            - 9 126,53 €-   

2 107,00
Kassa och bank

Kassa 0 - 267,22 €-     - 267,22 €-      

Bank  (405552-52248) 33 146,28 - 32 296,46 €- - 32 563,68 €- - 27 008,75 €- - 27 275,97 €- 

33146,28

AKTIVA TOTALT 57 576,09 - 53 346,78 €- - 54 664,78 €- 

Balansräkning 2018

Passiva 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

EGET KAPITAL

Båtfond -€ 63 214,72- - 50 714,72 €- - 50 714,72 €- 

Balanserade vinstmedel -€ 763,17-     - 922,41 €-     - 12,44 €-        

Föregående års (2017) resultat -€ 1 563,58-  - 1 685,58 €-  - 909,97 €-      

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder -€ 800,41-     - 763,17 €-     - 922,41 €-      

Räkenskapsperiodens (2018) resultat -€ 7 303,54-  - 1 563,58 €-  - 1 685,58 €-   

Eget kapital totalt -€ 55 110,77- - 49 914,31 €- - 51 477,89 €- 

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Resultatregrleringsskulder -€ -  -           

Övriga långfristiga lån -€ -  -           - -   €-           - -   €-           - -   €-            - -   €-            

-€ -  -           

Kortfristigt

Resultatregleringsskulder

Passiva resultatregleringar -€ 256,30-     - 3 355,45 €-  - 3 109,87 €-   

Kontoskulder -€ 2 209,02-  - 77,02 €-       - 77,02 €-        

-€ 2 465,32- - 3 432,47 €- - 3 186,89 €-   

PASSIVA TOTALT -€ 57 576,09- - 53 346,78 €- - 54 664,78 €- 
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Noter till balansräkningen 
 
Upprättande av bokslutet 
Bokslutet har upprättats i enlighet med kap 2 och 3 gällande mikroföretags bokslut i Statsrådets                             
förordning om uppgifter som ska tas upp i små‑ och mikroföretags bokslut. Bokslutet är jämförbart med                               
tidigare års bokslut. Kostnader är bokade enligt anskaffningsutgift, placeringar och materiella tillgångar                       
har bokats till anskaffningspriset. 
 
Aktivering av motor 
Den nya motorn i kårens båt s/y Corail har aktiverats i balansen, vilket syns som en värdeökning av båtar i                                       
balansräkningens aktiva sida. Beloppet som aktiverats är motorns inköpsris. 
 
Aktivering av båtmotor i balansen 
Båtmotor handpenning   2 460,00 € 
Corails motor                              5 740,00 € 

Sammanlagt 8 200,00 € 
 
Båtar 2018 2017 

 
Ingående balans 1.1 15 571,15 € 17 301,28 € 
Ny båtmotor   8 200,00 €           0,00 € 
Utgiftsrest 31.12 23 771,15 € 17 301,28 € 
Avskrivning  ‑2 377,12 €  ‑1 730,13 € 
Utgående balans 31.12 21 394,03 € 15 571,15 € 

 
Avskrivningar 
På inventarier avskrivs årligen 5,00 % av värdet på deras utgiftsrest i balansen (det värdet                             
inventarierierna har vid utgången av året, efter eventuell aktivering, innan avskrivning). På båtar avskrivs                           
årligen 10,00 % av värdet på deras utgiftsrest i balansen. 
 
Fonderingar 
Inköpet av nya motorn i kårens båt s/y Corail, samt instalationskostnader, har finansierats med donerade                             
medel. De donerade medlen har fonderats i kårens båtfond (balansens passiva sida). 
 
Fondering av båtprojektets projektunderstöd 
Thure Gallens stiftelse 5 000,00 € 
Stiftelsen Tre Smeder 2 500,00 € 
Urlus stiftelsen 4 000,00 € 
Privata aktörer                              1 000,00 € 

Sammanlagt     12 500,00 € 
 
Båtfond 2018 2018 
 
Ingående balans 1.1 50 714,72 € 50 714,72 € 
Fonderade donationer 12 500,00 €          0,00 € 
Utfgående balans 31.12 63 214,72 € 50 714,72 € 



26/02/2019 Bokslut_txt - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1rTKbYE32AR-LJNta_cuk29nP5aoEB6WG9A8ra3ZOnX4/edit 3/4

 
Använda bojkföringsböcker 
Dagbok (utskrift från Briox) 
Huvudbok (utskrift från Briox) 
Verifikat (pappersverifikat) 
Bokslut 31.12.2018 
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Bokslutets underskrift 
Kårkvarteret (styrelsen) i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf. 
Helsingfors 21.2.2019 
 
 

 

 

Linda Mitts, Kårchef 

 

 

Mikaela Björkqvist, sekreterare 

 

 

Birgitta Eriksson, Båtsfogde 

 

 

Anni Weiss, Ledamot 

 

Sonja Linder, Vice kårchef 

 

 

Marika Eriksson, ekonom 

 

 

Ester Holmström, Material‑ och 

kårlokalsförvaltare 

 

Daniela Wollstén, Ledamot 

Verksamhetsgranskarnas underskrift 

Bosklutet för Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf:s verksamhetsperiod 1.1‑31.12.2018 är uppgjort i enlighet med 
god bokföringssed. 
Verksamhetsgranskningen har idag dokumenterats i en verksamhetsgranskningsberättelse. 

Helsingfors 25.2.2019 
 
 
 
 
Martina Forsman Antonia Bärlund 


