
RESUTTAT OCH BATANSRÄKNING FöR PIXBo GYMNAsTIKFöRENING rön Åner 150701-170630

RESUTTATRÄKNING 2OL6-2OL7 2015-2016
lntäkter
Medlemsavgifter + terminsavgift
Läger

Försäljning

Bidrag

Övriga intäkter

872 490

96 480

59 560

23r228
56 808

674 970

81 510

68 528

239 973

0
Summa intäkter 1 315 656 1 055 081

Kostnader

lnköp -31473 -77 4EO

Lager -2280 -L687
Läger -95 053 -49298
Kostnad evenemang -19 465 -19 g60

Hyra -!29376 -103 986
Försäkringar & föreningsavgifter -101 009 -99 384
Ledarkostnader + administratör -647 ILL _594 07L
Utbildning -9L262 -59 205
Tävling 34373 -49 339
övrigt 52 956 -68 459

"Årets resultat före avskrivningar a rin. poste r t13 3oB -47 668
Avskrivningar -13 8S0 -1S g5O

Ränteintäkter 61 0
Räntekostnader -28 -5

RESUTTAT

BA ING
Tillgångar

lnventa rier
Lager

Kassa / Bank

Övriga fordri

99 491

170530

-63 523

160630

30 500

9 228

528 198

24 897

44 350

11 508

396 465

6 686
Summa Ti
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Leverantörssku lder

övriga skulder
terimsskulder

tT ma ka &

nar Edebrandt (ordförande)

592A23

410 493

738294
33 286

10 750
592823

311 002

54 810

L9 774

74023
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Min revisionsberättelse har lämnats den 2L ls -tT



REVISIONSBERATTELSE

Till föreningsstämman i

Pixbo Gym nastikförening
Organisationsnummer 852000-2 1 09

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat redovisningen fdr Pixbo Gymnastikförening för räkenskapsåret 2016-07-01-2017-06-30

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprättandet av redovisningen som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta resultat- och
balansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i

redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar redovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2017-06-30 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver min revision av redovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för Pixbo Gymnastikförening för
räkenskapsåret 20'1 6-07-01 -201 7-06-30.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av redovisningen 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 inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Emma
Revisor i Pixbo Gymnastikförening
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