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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Kilsbergens MK intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2018-02-15. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Ort och datum

#VD#
Ordförande
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Kilsbergens MK
802455-6642

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Kilsbergens MK, 802455-6642 får härmed avge årsredovisning för 2017, bolagets 7
räkenskapsår.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Kilsbergens MK grundades i slutet på 2010 och har sitt säte i Lekebergs kommun. Klubben
arrangerar extremtävlingen Battle of Vikings, en av tre deltävlingar i ett inofficiellt Nordiskt
mästerskap Nordisk Xtrem Cup (NXC).
Vi är en klubb som växer men trots en viss inriktning på extremenduro vänder sig klubben givetvis till
alla förare oavsett preferenser.
Årligen arrangerar vi ett klubbmästerskap som består i ett par deltävlingar.
Vi försöker även regelbundet samla ihop medlemmarna på klubbdagar, gemensamma resor samt
andra spännande aktiviteter.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Verksamhetsberättelse 2017
* Battle of Vikings gick av stapeln 4-5 augusti på ny mark i Hällabrottet.
* Klubbmästerskap med två deltävlingar arrangerades under året där totalt 39 förare deltog.
* Ytterligare en medlem har gått utbildningen Guldhjälmen i syfte att bli ungdomsledare och kunna
hjälpa till med ungdomsverksamheten. Nu har klubben totalt två ungdomsledare.
* Föreningen har fortfarande inte hittat någon som kan vara ansvarig för SISU-bidrag, utbildningar
etc. vilket minskar klubbens chanser till ökade intäkter.
* Kilsbergens MK deltog på sensommaren i det årliga evenemanget Augustimuller i Fjugesta. I år fick
några av våra yngre talanger stå i rampljuset då de visade upp idrotten och föreningen med bravur
längs en bana med uppbyggda hinder.
* Föreningen har under året med ljus och lykta sökt efter ny mark för träningsbana då Ekeberga
hänger i luften. Arbete har hittills inte gett resultat men sökandet fortsätter.
* Flera klubbaktiviteter har ägt rum, bla körning och gemensam fika i anslutning till arbetet kring Battle
of Vikings. Även en och annan körning med fika eller grillning på andra banor eller mark har
arrangerats.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Belopp i kr
2017
793 047
263 692
94

2016
744 346
132 082
100

2015
626 082
274 716
100

Kilsbergens MK
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802455-6642

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

451 572
263 692
715 264

disponeras för
balanseras i ny räkning
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.

715 264
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Kilsbergens MK
802455-6642

Resultaträkning
Belopp i kr

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

793 047
3 300
796 347

744 346
93 275
837 621

-18 839
-72 605
-441 211
-532 655

-97 461
-573 263
-34 815
-705 539

Rörelseresultat

263 692

132 082

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

263 692

132 082

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

263 692

132 082

263 692

132 082

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

Not

Skatter
Årets resultat
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Kilsbergens MK
802455-6642

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

762 114
762 114

451 572
451 572

Summa omsättningstillgångar

762 114

451 572

SUMMA TILLGÅNGAR

762 114

451 572

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
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Kilsbergens MK
802455-6642

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Summa fritt eget kapital

715 264
715 264

451 572
451 572

Summa eget kapital

715 264

451 572

46 850
46 850

-

762 114

451 572

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kilsbergens MK
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1
Årsredovisning i mindre aktiebolag.
/År 1 - med jämförelsetal/
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre
aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
föregående räkenskapsåret.
/År 1 - fg år som bilaga/
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre
aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast
föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga.
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Kilsbergens MK
802455-6642

Underskrifter
Ort och datum

Morgan Rosell
Styrelseordförande

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 januari 2018

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor
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Årsstämmoprotokoll
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Kilsbergens MK, 802455-6642, Fjugesta 20xx-mm-dd.
Antal
aktier

Närvarande
§1

Till ordförande för stämman valdes.......

§2

Till att föra protokoll för stämman valdes.......

§3

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av NN
och NN.

§4

Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

§5

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.

§6

Styrelsen /och verkställande direktören/ föredrog den upprättade årsredovisningen
och revisionsberättelsen /samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/
för räkenskapsåret 2017.

§7

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen
och balansräkningen för räkenskapsåret.

§8

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens /och verkställande direktörens/ förslag
att till förfogande stående vinstmedel 0 kronor, skall disponeras så att till
utdelning lämnas med xx kronor per aktie, totalt yy kronor
och att resterande xx kronor balanseras i ny räkning.
Utbetalningen ska verkställas (datum)

§9

Styrelsens /ledamot/ ledamöter /och verkställande direktören/ beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2017.

§ 10

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skulle utgå med xx kronor /att inget arvode
skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning.

§ 11

Till ordinarie /styrelseledamot/ styrelseledamöter för tiden fram till nästa
årsstämma omvaldes NN och MM samt till styrelsesuppleant NN.

§ 12

Till ordinarie revisor för kommande fyra år omvaldes NN och till revisorssuppleant
MM.

§ 13

Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Morgan Rosell
Ordförande
Vid protokollet:
NN

NN

Antal
röster
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Justeras:
NN

