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Styrelsen f8r hiirmed l6mna sin redogorelse fdr
fdreningens utveckling under riikenskapslret 201 2-0 1-01 - 2012-1 2-31.

In nehAllsfcirteckn ing

- Fcirvaltningsberiittelse
- Resultatrtikning
- Balansrdkning
- Tilliiggsupplysningar

FASTSTALLELSEINTYG
Undertecknad styrelseledamot intygar hiirmed att denna kopia av resultat- och balansriikning
civerensstdmmer med originalet som faststiillts pl Srsstiimman 2013{3-26.
St6mman beskit tillika godGnna styrelsens ftirslag
till resultatdisposition.
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F6rya ltn i ngsbe r6ttelse

Styrefsen for Alvik Kulturhus f8r hdrmed avge 8rsredovisning fcir riikenskaps€ret 2012-01-01 - 20t2-12-3t.

Verksamhetsperiod
Verksamhetsberittelsen omfatba r perioden 20 12. 0 1.0 1 Ull 20 1 2. 12.3 1.

Sammanfaftning
Verksamheten gtr framSt och vi dr nu redo att ta rjver driften frSn kulturftjrvaltningen. Datum f6r dlertagandet har
under Sret nytbats fram och iir vid periodens utg8ng saft till 2013.05,01.
En hel del arbete har utfiirb gtillande avtal med Staden, ekonomin, webbsajt och utrustning.

Foreningsrtdet och medlemmar
M har totalt 9 medlemmar. Sedan Udigare har vi fOljande medlemmar;

Squaredansklubben Seniorerna, BK Tv8 Ess, SPF Bromma, lGmraUcireningen Gamla och Nya Viinner, Stockholms
Dansklubb, Bromma SocialdemokraUska omr8desorganisaUon och Fuerza le los Andes.
Vi fick foljande nya medlemmar; Birka Dansklubb och Viistbergatriiffen.
Foljande fcireningar gick ur under 2012: Bromma Folkdansgille och Stockholmsfdreningen Finska krigsbarn.

Vi har fortsatt v8r ftirdndringsprocess. Frirsb fasen, att etablera sjiilva foreningsrSdet dr avslutad.
Andra fasen, aft ta 6ver och f6 den kipande verksamheten att fungera. Hdr 5r vi niistan fdrdiga.
Vi har borjat med tredjefasen, att uWeckla verksamheten. Vi har haft vSrt frirsb egna arrangemang och har l6ngt
uWecklade planer.

Stadgar
Nya stadgarna antogs vid forra Srsmritet och iir nu grunden for v8r verksamhet. Stadgegruppen iir upplost.

Administativa rutiner
Arbetet med dokumenthanteringsplanen har foftsatt under 8ret. Allt fler ruUner iir nu genomg8ngna. Arbetet med afr
gcira om stans instruKioner Ull egna rutiner och regler fortsStter.
Attestinstruktionen 6r uppdaterad.

BoKciring
FaKurering, boldciring, lcinehantering och ovriga ekonomiska ruUner 6r utlagda p6 en underleverantdr. FaKurorna har
fStt ett nytt utseende och boKoringssystemet iir utbytt.

Styrelsen
Engagemanget i styrelsen har rlkat under 8ret. En nytt frirslag pt organisation 6r framtagen och beskrivs mer i
kommande verksamhetsplan.

Avtal med stan
Foreningsr8det har fciriindrat bokningsrutinema i samrSd med Stan ftir att minska risken fcir fel vid bokningstillfiillet.
Avtafet med kommunen lcipte ut20l2.L2.3L och har ersatts med ett nSmdbeslut om att Alviks Kulturhus skall ta cjver
driften.

Tiden fcir iivertagandet iir framflyttat beroende p3 att hyresfdrhandlingarna med fastighetskontoret har dragit ut p3
tiden.

Overtagande av anstilld personal
Overtagandet av timanstilld personal iir iiven det framflytbt och sker nu under mars mtnad 2013. Avtal hSller p3 och
fiirdigstiills. Fast anstiilld personal (idag German Castillo) kommer att erbjudas anstiillning i fdreningen frtn 1 juli 2013.
Overtagandet sker i enlighet med regler i kollektivavbal.

Lokaluthyrning
Lokaluthyrning iir vtr k6rnverksamhet och har fdrbatt som vanligt under 8ret. Vi har undersdK mdjlighetena att utcika
denna verksamhet med fler lokaler i huset. En begiiran om att ta iiver fler lokaler kommer att gtiras ndr
hyresforhandlingarna iir avdubde.

En annan viKig del iir att det ska vara liitt att se vem som har bokat vad. Skiirmar dr uppmonterade for aft underlStta
informationen till v8ra giister, Ig8ngsiittning har drojt beroende p3 resursbrist. Detta arbete berdknas vara klart under
vSren 2013.r,
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Tjiinster
Vi har investerat i en mobil PA $udanliiggning. Denna kan nu hyras av v6ra giister. Det SterstAr att gora klart
prissiittningen.

Aven tr8dlost internet iir p3 iinskelistan. Styrelsen har forberett en bredbandsanslutning till kontoret och invdntar det
formella overtagandet for att kunna sluUcira detta arbete.

Vi har dven fcirberett for utskinkningstillsdnd och vi invdntar en ombyggnad av brandskyddet ftir att gdra detta klart.

VerksamhetsuWeckling
Fcireningen har gltt med i Folkets Hus och Parker fcir att f3 stod i v8r verksamhetsuWeckling.

Fcireningen har genomfcirt ett eget arrangemang under 2013 med ekonomisK sttjd av kulturforvaltningen. I december
2012 anordnades FIESTA VALLENATA med Hernando Arias.

Fcireningen har Sven haft hjiilp av Bosse S6ldal i arbetet med en uWecklingsplan. Han har varit ett bra stcjd fcir
styrelsen under hosten 2012 och hjiilper oss dven fram Ull overtagandet. Bosse StSldal har uWecklat Boo Folketshus
som nu har 30-6rsjubileum.

Medlemsfrirm8ner
Medlemsfcirm8ner har utarbetats under 6ret. Fr6n och med 2013 f8r alla medlemmar bonus. Lir mer om deta$ema p3
vtr hemsida.

Hyresfrirhandl ingarna
Mycket tid har iignats et att forhandla fram ett hytt hyresavtal med fastighetskontoret. Frireningen har f6tt bra hjtilp
av FHP (Folkets Hus och Parker) i detta arbete och vi hoppas kunna skriva pt detta under mars mSnad 2013.
Foreslagna hyresavtal Sterfinns p3 vlr hemsida.

Utokning av till8tna antal giister i Brommasalen
En viKig uWeckling av vSra lokaler iir att utcika maximala antalet i Brommasalen frln 200 st till 400 st personer. Ftir att
gora detta mrijligt har en utredning genomforts under 2012 fcir att se civer brandskyddet i lokalen. Kompletterande
arbeten for att fcirbtittra brandskyddet iir startade.

UnderhEll
Under 2012 har underh8ll och renovering av lokalerna fortsatt. UnderhSllsplaner skall tas fram. Ekorpmin besGmmer
helt i vilken taK vi kan genomfcira planerna. Under Sret har endast mindre renoveringar av borden ufforts. Vi har iiven
k<!pt in en PA anliiggning och en stddmaskin.

Friljande behrjver uffciras som det ser ut nu:
Inventarier
- Nytt kylsktp i baren utanfcir Brommasalen beh6vs.
- Draperierna p3 scenen och mitt i brommasalen kir ses clver.
- Teaterbelysning samt festbelysning m8ste byggas om.
- Nya gardiner i alla rum

Renovering
- Golven utanfcir de nyreparerade lokalerna behciver bytas ut.
- Parkettgolvet i Brommasalen dr i akut behov av underh8ll.
- Kriket behclver renoveras helt.
Med det nya Hyresavtalet i hamn har vi mojlighet att anscika om medel frSn Boverket ftir att bekosta sk)rre
ombyggnationer. Vi kommer att vara helt beroende av bidrag fcir att kunna bygga om lokalerna.

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat 484 080

Arets resultat -50 755

Summa 433 324

Fdrslag till disposition:

Bafanseras i ny riikning 433 324

Summa 433324

Bolagets resultat och stiillning framglr av efterfd$ande resultat- och balansrdkningar med tilliiggsupplysningar._
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Not

2012-O1-O1

2012-L2-3r

L s22907

76 946

L 249 280

0

2 849 133

-2348280

-446 56r
-100 955
-rr 422

-2907 zl'a

-58 085

7 549
-220

7 329

-50 756

-50 756

2011-O1-O1

2011-12-31

1Z9l'141

36 900

I t59 234

4t 744

2529322

-2074 L64
-74 453
-30 281

0
-2 178 898

35tJ 424

3 656

0

3 555

354 080

35ao8o y

Resultatrdkning

Verksamhetsintiikter

MedlemsintiiKer / hyresintiikter

F6rs6ljning, reklam och annonser

Bidrag

Ovriga verksam hetsi ntiikter

Summa

Verksamhetskostnader

AndamSlskostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivning av materiella anlSggningstillgSngar

Summa

RORELSERESULTAT

Finansiella poster

RbnteintiKer

Rdntekostnader

Summa

RESULTAT EFTER FIT{AI{SIELIA POSTER

Anels RESULTAT
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Balansrdkning

TILLGANGAR

ANLAGGNINGSTILLGANGAR

Materiella anldggningstillgtngar

Inventarier

Summa

SUMMA ANTAGGNINGSTILLGANGAR

OMSATTNINGSTILLGANGAR

Kortfristiga fodringar

Kundfordringar

Ovriga fordringar

Summa

Kassa och bank

SUMMA OMSATTNINGSTILLGANGAR

SUMMATILLGANGAR
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Not 20L2-L2-3t 20tt-',,2-31

45 688

45 688

45 688

292 499

5 985

294444

r 499 695

1798179

I 843 867

0

o

o

109 233

0

lo9 233

74r500

850 733

85O 733rl
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EGET KAPTTAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Eget kapital

Balanserad vinst eller f6rlust

Arets resultat

Summa

SUMMA EGET KAPITAT

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantcirsskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intiiKer

Summa

SUMMA SKUTDER

SUttlMA EGET I(APITAL OCH SKULDER

StrALLDA SAKERHFIER

ANWARSFORBINDEI.SER

Not 20t2-r2-3r

484 080
-50 756

433324

433324

I 152987

32 556

225 000

I 410 543

I 410 543

I 843 867

Inga

Inga
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2011-12-31

130 000

354 080

484 080

484 080

332 162

19 441

15 050

366 653

366 653

850 733

Inga

Inqa- 9
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Til lEiggsupPlysni ngar

ALLM,INNA UPPLYSNINGAR

RedovisningsPri nci Per

Ingrcss

Alvik Kulturhus redovisnings- och virderingsprinciper overensstimmer med Srsredovisningslagen och

BoK6ringsntimndens allmdnna rld fdr ideella foreningar'

Verksamhetsint6kter

Intlktsredovisning
inUft"r redovisai tilt det verkliga v6rdet av vad som erhtllits eller kommer att erhtllas'

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar for medlemskap i Ideella organisationen' Medlemsavgifter intiiktsf6rs vid

inbetalning frSn medlemmen'

Bidrag
son.' 6iOrug riiknas lilcvida medel som en organisation erhSller fr6n en bidragsgivare som ilr 9ft offentigriittsligt organ'

Ett villkorat bidrag iir ett bidrag som forenats med villkor som innebdr aterbetalningsskyldighet om villkoret inte

uppffllts.

Ett bidrag intiiktsredovisas i den period niir bidraget utbetalats !]Jorganisationen. En organisation som erhSller bidrag

frSn en svensk myndignef eller kommun kan istiliet viilja att intiiktsfora bidraget redan i d91 Oeriod ndr myndigheten

eller kommunen fattat.tt Gtut att bevilja bidr4et. om uidraget iir till for att tiicka specifika kostnader sker

i"taftt"d;itning pa s6dant siitt afr intiii<ten stiills mot de kostnader som bidraget iir avsedd att tiicka'

IntiiKsredovisning sker endast ndr det med hog grad av sannolikhet kan bedtlmas att bidraget inte kommer att

Sterkr6vas.

Villkorade bidrag skuldfdrs tills dess att de utgifter som bidraget ska tacka uppkommer'

Andra bidrag iin sSdana som dr till fbr att tiicka eft iindamal, t ex administrationsbidrag kvittas inte mot

aOministrati6nskostnader utan intiilGsfors bland ovriga bidrag och siirredovisas i not'

Verksamhetskostnader

Andam6lskostnader
Ideella organisationens iindamalskostnader bestar av lokalkostnader och personalkostnader'

Admin istrationskostnader
Ideella organisationens administraUonskostnader bestir av kontorskostnader och vissa
personalkostnader.

NOTER

Not I Liiner, andra ercSttningar och sociala kostnader

Styrelse

Ovriga anstiillda

Sociala kostnader

20�12-L2-31
Lclner och

ersSttningar
s6 818

21 985

78 803

L7 239

20tl-L2-3L
Lciner och

ersSttningar
23 000

0

23 000
7 069u

{
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Not2 fnventarier

Inglende anskaff ni ngsvdrden

ft)rd nd i n ga r a v a nslo frr i n gsud r&n

Inkop

Utgtende anskaffn ingsvdrden

Inglende avskrivningar

ftiriindingar av avskiuninga r

Arets avskrivningar

Utg6ende avskrivningar

UtgSende redovisat vdrde

Avskrivning sker enligt en S-trig plan med 2lo/o p3 anskaffningsvdrdet.

Not 3 Eget kapital

Aktiekapital Resenrfond

IngSende viirde

Disposition enligt Ersstiimmobeslut

Omfciring av foregAende 6rs resultat

Arets resultat

Utglende viirde

Underskrifter

Stockholm 20L3-O3-26

Kerstin lGrlsson

./Ca---* Z-' .l <--

Lars€oran Holmberg
4
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2012-',2-31

0

57 110

57 110

0

-11 422
-tt422

45 688

Balanserat
kapital

130 000

354 080

484 080

2011-12-31

0

0

o

0

0

o

Arets
resultat

354 080

-354 080
-50 756

-50 756
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