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Nu är vi där….  

Singö har fått sin alldeles egna affär att bli det man avsåg när projektet SingöAffären startade. 

Resan har varit lång och inte helt enkel men med hjälp av flera lokala förmågor som drivit projektet framåt, 

entusiastiska aktieägare som ställt upp med kapital, Fanny som tagit över handelsverksamheten och inte 

minst alla kunder som handlar i affären så står vi där med en väl fungerade affär.  

Under det senaste året har butiksdriften, som idag ägs av Fanny Svensson fortsatt att öka försäljningen och 

verksamheten närmar sig en omsättning på 9 miljoner. Fler och fler kunder hittar in i affären och 

genomsnittsköpen ökar.  

SingöAffären AB äger fortfarande butikslokalen där butiken finns och SingöAffärens roll är idag att agera 

fastighetsförvaltare och ta hand om fastigheten så att Fanny får de förutsättningar som krävs för att driva en 

butik professionellt. SingöAffärens roll är också att stödja Fanny där det kan behövas i övriga frågor.  

SingöAffärens styrelse har alltid jobbat helt ideellt och inga ersättningar har betalats ut till ledamöter. Det är 

många timmar som lagts ner sedan projektet startades och styrelsen vill vid årets stämma tacka alla som 

bidragit till att vi har en fungerande butik på ön.  

SingöAffären har under de senaste åren haft det väldigt knapert finansiellt. Orsakerna är många men det 

viktiga är att bolaget idag har ett positivt kassaflöde dvs det kommer in mer pengar än vad som betalas ut. 

Kikar vi på bokslutsperioden 2012/2013 redovisar SingöAffären ett underskott på 48 tkr vilket kan se 

oroväckande ut men det har sina förklaringar.  

I början av året hade bolaget höga räntekostnader för sina lån. Efter diskussioner med banken har vi 

förhandlat ner räntan och det finns fortfarande förutsättningar för ytterligare sänkning. Skulle vi haft samma 

räntesats som vi har idag så hade vi förbättrat vårt resultat med cirka 20 tkr. 

Resultatet påverkas också av en bokföringsteknisk fråga kring fastighetsskatten som försämrat resultatet 

med 16 tkr. Detta är inget som kommer påverka resultatet framtida år utan det var en engångshändelse i 

samband med detta bokslut.  

SingöAffären har varje år avskrivningar på närmare 147 tkr avseende byggnad och inventarier. 

Avskrivningarna påverkar inte utgifterna och kassan i bolaget men däremot påverkar de resultatet.  

Butiksdriften bedrevs tidigare i det helägda dotterbolaget Ringärlan AB. I Ringärlan bedrivs idag ingen 

verksamhet och bolaget är under fusion med SingöAffären dvs alla skulder och tillgångar kommer under 

nästa år att ingå i SingöAffären AB. Detta kommer inte påverka SingaAffären på något sätt då bolaget i 

praktiken idag redan bedrivs som ett bolag.  
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