
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Intäker barn                     1 600,00 kr
Inäkter kajak                   24 650,00 kr
Kontantandel Friluftsfrämjandet                   41 765,00 kr
Summa                   68 015,00 kr

Rörelsens kostander
Kostnader barn -                    5 127,15 kr
Kostnader kajak -                    9 355,71 kr
Kostnader styrelsen -                    1 819,03 kr
Kostnader föreningen -                  25 933,20 kr
Summa -                  42 235,09 kr

Rörelseresultat före avskrivningar                   25 779,91 kr

Avskrivningar -                    4 000,00 kr

Årets resultat                   21 779,91 kr



Balansrapport
Ingående balans Period Utgående balans

Anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg             69 000,00 kr                         -  kr             69 000,00 kr
Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg -            38 200,00 kr -              4 000,00 kr -            42 200,00 kr
Summa anläggningstillgångar             30 800,00 kr -              4 000,00 kr             26 800,00 kr

Omsättningstillgångar
Kassa 95,40 kr                    -  kr                        95,40 kr                    
Plusgiro 177 271,44 kr          176 377,44 kr-          894,00 kr                 
Företagskonto 869,25 kr                 151 418,00 kr          152 287,25 kr          
Summa omsättningstillgångar 178 236,09 kr          24 959,44 kr-            153 276,65 kr          

Summa tillgångar 209 036,09 kr          28 959,44 kr-            180 076,65 kr          

Eget kapital, avsättningar och skulder 167 726,59 kr-          21 779,91 kr-            189 506,50 kr-          

Beräknat resultat 41 309,50 kr            50 739,35 kr-            9 429,85 kr-              



Revisionsberättelse  

Till årsmötet i Friluftsfrämjandet Västervik. 

 
Rapport om årsredovisningen  

Jag har granskat årsredovisningen för Friluftsfrämjandet Västervik 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.  

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag anser att 
de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag 
tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020-01-01  -  2020-12-31. 

 

Västervik 2021-03-13 

 

………………………………………… 

Mats Wredberg 

Revisor 
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