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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
VFB Västerås Förenade Båtklubbar AB (VFB AB) är ett aktiebolag som bildades våren 2008 med syfte att från Västerås Kommun 
överta ansvaret för drift och förvaltning av vinteruppställningsplatser för fritidsbåtar i Västerås. 

VFB AB ägs till lika delar av de sex Västeråsbaserade båtklubbarna Segelsällskapet Aros, Västerås Segelsällskap, Västerås 
Motorbåtsklubb, Båtklubben Wega, Båtsportklubben Sextanten samt Båtsällskapet Lögarängen. Styrelsen för bolaget skall bestå av en
ordinarie representant och en suppleant från varje ägarklubb. 

Målsättningen för VFB AB är att kunna erbjuda bra och prisvärda tjänster för båtlyft och vinterförvaring av fritidsbåtar för alla 
intresserade båtägare i Västerås. 

Ekonomi
VFB AB har som strategi att leverera tjänster till kunderna till självkostnadspris, dvs. att över tiden inte generera något nämnvärt 
överskott i verksamheten. 

Verksamhetsåret 2017-2018 har i huvudsak haft normala intäkter och kostnader relaterade till den löpande verksamheten. 
Underhållskostnader på maskiner och anläggningar har varit något högre än planerat. Detta bedöms bero på maskinernas ökande ålder
samt hårdare miljökrav på reningsanläggningarna. 

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret.

Företagets säte är Västerås

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
VFB AB har under verksamhetsåret arrenderat tre markområden av Västerås Stad där vinterförvaring av fritidsbåtar har erbjudits till 
kunderna. VFB AB genomför också upptagning och sjösättning av båtarna i anslutning till vinterförvaringen. 
Under säsongen 2017-2018 har totalt cirka 900 platser för vinteruppställning av båtar hyrts ut. Därtill har ungefär 1800 båtlyft utförts 
i samband med upptagning respektive sjösättning. På Lövudden sköts båtlyften i huvudsak med egen utrustning och personal. På 
Lögarängen anlitas Svensk Marinteknik AB som entreprenör för båtlyften.

VFB AB har en person tillsvidareanställd på deltid som verksamhetsansvarig. Förutom att planera, leda och genomföra det praktiska 
arbetet med upptagning och sjösättning av båtar under säsongen så utför verksamhetsansvarig det stora flertalet av övriga 
arbetsuppgifter i bolaget såsom underhåll av maskiner och ytor, snöröjning, ekonomi, information, uppföljning och personalfrågor. 
Utöver verksamhetsansvarig så har bolaget timanställd personal som jobbar under de hektiska veckorna med upptagning och 
sjösättning av båtar. Den timanställda personalen är i huvudsak båtklubbsmedlemmar med lång erfarenhet av att lyfta egna och andras 
båtar. 
Investering i nya båtstöttor
Då bolaget under verksamhetsåret fick ytterligare kunder som valde att stå på stöttor jämfört med föregående år så beslöt styrelsen att 
köpa in ytterligare båtstöttor till en kostnad av ca 100 000 kr. Detta bedöms vara en långsiktig investering i en anläggningstillgång då 
behovet av uppställning på båtstöttor bedöms öka över tiden och livslängden på dessa stöttor är lång.

Investering i ny Lastmaskin
Under verksamhetsåret hade vi en del problem med vår befintliga Lastmaskin där vi tvingads hyra en maskin för att klara 
verksamheten under hösten. Styrelsen fattad beslut att köpa en ny något större maskin där valet till slut föll på en Volvo L40 från 
2013. Kostanden för denna var 589 000:- plus moms som vi finansierade som en avbetalning via Swedbank med en kontantinsats på 
20%.
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