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Resultaträkning
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Belopp 1kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

Medlemsintäkter 402 229 385 051
Bidrag 2612499 2430100
Övriga rärelseintäkter 592 911 1 316 712

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 3 607 639 4 131 863

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

-968 838 -1 257 928
-2636618 -2873561
-3605456 -4131489

2183 374

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernfäretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatter

Årets resultat

500 000 -

-470 -394
499 530 -394

501 713 -20

501 713 -20

501 713 -20 iL

pjfv



Föreningen Upplands Väsby Promotion
814800-3950

Balansräkning
Belopp 1kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 - -

Övriga materiella anläggningstillgångar - -

Summa materiella anläggningstillgångar - -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 50 000 50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 50 000 50 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

193853 87759
1125000 625000

36499
I .l A

27315
'� IAfl

I '110 001) 1UJ 119

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

.1 AAA (Ifli I 07Q 'V)

I I

3 368 857 2 648 949
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SUMMA TILLGÅNGAR 3418 857 2 698 949
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Föreningen Upplands Väsby Promotion
814800-3950

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 831 544 1 831 564
Arets resultat 501 713 -20

Summa fritt eget kapital 2 333 257 1 831 544

Summa eget kapital 2 333 257 1 831 544

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 96 810 -

Leverantörsskulder 79 338 91 467
Skatteskulder 8735 4367
Övriga skulder 282 513 177 620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 618 204 593 951
Summa kortfristiga skulder 1 085 600 867 405

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3418857 2698949

4(6)
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Föreningen Upplands Väsby Promotion
814800-3950

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.
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Not I Redovisningsprinciper
Redovisningen och årsbokslutet har upprättats enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodoföras föreningen
och intäkterna kan beräknas på ett tillförligtligt sätt.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

An/aggningstillgångar Ar
-Maskiner och inventarier 5-6

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 797 373 1 797 373

Vid årets slut 1 797 373 1 797 373

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 797 373 -1 797 373

Vid årets slut -1 797 373 -1 797 373

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 3 Andelar i koncernföretag
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 50 000 50 000

Redovisat värde vid årets slut 50 000 50 000
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U FIN NHAMMARS
AUKTORISERADE OCH GODKÄN DA REVISORER

REVISIONSBERÄTTELSE
Till ffireningsstämman i
Föreningen Upplands Väsby Promotion
org.nr 8 14800-3950

Rapport om årsbokslutet

Uttalande
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Föreningen Upplands Väsby
Promotion för år 2020-01-01-2020-12-31.

Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokfb-
ringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av före-
ningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finan-
siella resultat för året enligt bokföringslagen.

Grundför uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder besk-
rivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att

bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen an-
svarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att

upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera före-
ningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alterna-
tiv till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter el-
ler misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rim-
ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dess-
utom:

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, ut-

formar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa ris-
ker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oe-
gentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intem
kontroll.

¯ skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgär-

der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

¯ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och till-
hörande upplysningar.

¯ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagan-

det om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händel-
ser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om fdre-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modiflera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för re-
visionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

¯ utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt

som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade om-
fattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den intema kontrollen som jag identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar

Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av sty-

relsens förvaltning för Upplands Väsby Promotion fOr år 2020-01-01-
2020- 12-3 1.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Grundfor uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende
i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och hari öv-
rigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt utta-

lande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

¯ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen eller om det
finns skäl för entledigande, eller

¯ på något annat sätt handlat i strid med stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att

upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på re-
visionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

22l o3 -.ZZ.

Bredberg
erad revisor


