
RESULTAT OCH BATANSRAKNING F6R PIXBO GYMNASIXFORENING FOR ARET 150701'160630

RESUTTATRAKNING
lntekter
Medlemsavgifter + terminsavgift

Ldger

lntekter evenemang

Bid rag

zoL5-20L6 20L4-20L5

508 750

89 750

44 190

787 774

574 970

81 510

68 528

239 973

Summa intikter 1055 081 gto 464
Kostnader
lnkdp -77 46A -29 040

Lager -1687 -8 531

LSser -49298 -56 905

Kostnad evenemang -19 850 -13 839

Hyra -103 986 -85 926

Fdrsakringar & fiireningsavgifter -99 384 -t!2 224

Ledarkostnader + administrat6r -584 071 -480 132

Utbildning -59 205 -59 325

T5vling -49 339 -39 315

ovrigt -68 459 -54 790

Arets resultat f6re avskrivningar & fin. poster 47 568 -19 663

Avskrivningar -15 850 -17 140

Renteintekter o 7 226

Rdntekostnader -5 0

JARETS RESULTAT -63 523 -35 577

BAIANSRAKNING
Tillglngar
lnventarier

Lager

Kassa / Bank

160530 150630

44 350

11 508

395 465

6 686

18 575

13 195

41-1 627

318156vriga fordri r
Summa Ti

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Ovriga skulder
lnterimsskulder

Summa & skulder

459 009

371 002
73 984

74 023
459 009

475 2t2

374 525

65 835

33 8s2
475 212
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Till fiireningsstSmman i Pixbo Gymnastikfiirening
Org.nr 852000-2109

Rapport om arsredovisningen
Jag har utf6rt en revision av 6rsredovisningen for Pixbo Gymnastikftirening ftir rekenskapsaret

2015-07-01 - 2016-06-30.

Styrclse n s ansvor fiir d rsre dovisningen
Det er styrelsen som har ansvaret fdr att uppratta en irsredovisning som ger en riittvisande bild enligt
Srsredovisningslagen och f6r den interna kontroll som styrelsen bedtjmer iir nodvindig fdr att upprdtta
en 6rsredovisning som inte inneh6ller vesentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegentligheter
eller pi fel.

Revisoms onsvof
Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen p6 grundval av min revision. Jag har utfbrt revisionen
enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed iSverige. Dessa standarder kraver att
.iag ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen fOr att uppna rimlig sAkerhet att
irsredovisningen inte innehaller vesentliga felaktigheter.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat er tillreckliga och SndamAlsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Uttolonden
Enli8t min uppfattning har 6rsredovisningen uppriittats ienlighet med drsredovisningslagen och ger en i

alla vdsentliga avseenden rattvisande bild av ftireningens finansiella stellning per den 2016-06-30 och av
dess finansiella resultat for eret enligt 6rsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen dr f<irenlig med
irsredovisningens 6vriga delar.

Jag tillstyrker dirfor att fdreningsstemman faststeller resu ltatra kn inge n och balansrikningen for
ftireningen.

Pixbo Gymnastikf6rening. Org.nr 852000-2109

Revisionsberattelse

En revision innefattar att genom olika etgarder inhimta revisionsbevis om belopp och annan
information i irsredovisningen. Revisorn viljer vilka atgarder som ska utftiras, bland annat genom att
beddma riskerna fiir visentliga felaktigheter i lrsredovisningen, vare sig dessa beror pA oegentligheter
eller pi fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som er
relevanta for hur fdreningen upprdttar Srsredovisnin8en fdr att ge en r;ttvisande bild i syfte att utforma
granskningsetgarder som iir iindam6lsenliga med hansyn till omstandiBheterna, men inte isyfte att gOra

ett uttalande om effektiviteten ifOreningens interna kontroll. En revision innefattar ocks6 en
uWdrdering av 6ndamAlsenligheten ide redovisningsprinciper som har anviints och av rimligheten i

styrelsens uppskattningar iredovisningen, liksom en utvdrdering av den Overgripande presentationen i

l rsredovisn ingen.



z (2\

Rapport om andra krav enli6 lagar och andra ftirfattningar
Utover min revision av Srsredovisningen har jag iiven utfdrt en revision av fiirslaget till dispositioner
betrdffande ftjreningens vinst eller fOrlust samt styrelsens frirvaltning f<ir Pixbo Gymnastikforening fcir

riikenskapsSret 2015-07-01 - 2016-06-30.

Styrelsens onsvot
Det er styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner betraffande fiireningens vinst eller
fdrlust, och det iir styrelsen som har ansvaret fbr forvaltningen enli8t lagen om ekonomiska fOreningar.

Revisorns onsvdr
Mitt ansvar ar att med rimlig sdkerhet uttala mig om f0rslaget till dispositioner betraffande f6reningens
vinst eller fdrlust och om ftirvaltningen p6 grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som underlag fcir mitt uttalande om styrelsens fOrslag tilldispositioner betriffande f<ireningens vinst
eller fOrlust har jag granskat om ftirslaget dr ftirenligt med lagen om ekonomiska fdreningar.

Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag uttiver min revision av 6rsredovisningen
granskat vasentliga beslut, atgarder och fiirhlllanden i ftireningen f6r att kunna bedOma om nlgon
styrelseledamot iir ersettningsskyldig mot ftireningen. Jag har even granskat om nagon styrelseledamot
pa annat satt har handlat istrid med lagen om ekonomiska fOreningar, 6rsredovisningslagen eller
f6reningens stadgar.

JaB anser att de revisionsbevis jag har inhemtat er tillrickliga och indamilsenliga som grund fiir mina
uttalanden.

Uttalonden
Jag tillstyrker att fiireningsstam man disponerar vinsten enligt ftirslaget iforvaltningsberettelsen och
beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet fOr rikenskapseret.

Goteborg den 20 oktober 2016

Emma Sjtiholm
Revisor

Pixbo Gymnastiklorening, Org.nr 852000-2109
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