
Fdren ingen Fyrisgirden
Org.nr 817600-7329

Resultatriikning

Fiireningens intiikter
Medlemsavgifter
Givor
Bidrag
Nettoomsiittning
Summa fiireningens intiikter

Ftireningens kostnader
Rivaror och frimddenheter
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader
Summa fiireningens kostnader
Rtirelseresultat

Finansiella poster
Resultat ffin dvriga fi nansiella anliiggningstillgangar
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

Not 2019-01-01
-2019-12-31

57 150

332 000
I 940 466
4 317 23t
6 646847

-634 640
-818 459

-4 932 419
-6 385 518

261 329

203 552
203 552
464 881

464 881

464 881

I (6)

2018-01-01
-2018-12-31

53 900
291 500

2122988
4 3t0 259
6 778 647

-653 109
-1 007 920
-4 794 197

-6 45s226
323 421

33 314
33 314

356 735

3s6 735

356 735
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Fdreningen Fyrisgirden
Org.nr 817600-7329

Balansriikning

TILLGANGAR

Anliiggningstillginga r

F inans ie lla anldgg n in g stil lg dngar
Andra lSngfristiga viirdepappersinnehav
Summa fi nansiella anliiggningstillgingar
Summa anliiggningstillgingar

Omsiittningstillgfl nga r

Ko rtfr istig a fo r dri ng ar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Su m ma omsiittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

Not

2 (6)

2019-12-31 2018-12-31

2

s 465 442
5 465 442
5 465 442

359 908
8 639

373 802
742 349

1 612 963
t 612 963
2355312

4761 890
4 761 890
4 761 890

443 303
t9 279

364 185

826 767

l 800 7s3
I 800 753
2 627 520

7 820754 7 389 410
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FOreningen Fyrisgfirden
Org.nr 817600-7329

Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid riikenskapsirets b<irjan

Arets resultat
Eget kapital vid riikenskapsirets slut

Kortfristiga skulder
LeverantOrsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 (6)

2019-12-31 2018-12-31Not

3

6 869 s86
464 881

7 334 467

72 992
79 660

333 635
486 287

6 s12 850
356 735

6 869 585

153 843

69 819
296 163

s19 825

7 820 754 7 389 410
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Fdreningen FyrisgSrden

Org.nr 817600-7329

4 (6)

Noter

Not I RedovisningsprinciPer

Allmiinna upplysningar
Arsbokslutet iir upprdttad i enlighet med bokftiringslagens regler om frrsbokslut och Bokforingsniimndens

allm6nna rid (BFNAR 2017:3) om irsbokslut. Tilltimpade principer iir ofOrdndrade ijiimftirelse med

fOregiende ir.

Ftireningens intiikter

Intiikter redovisas till det verkliga vtirdet av vad som erhillits eller kommer att erhillas.

Intiikter i form av biljettftirstiljning inttiktsftrs som huvudregel niir evenemanget iiger rum. Intiikter i form
av givor och bidrag intiiktsfdrs som huvudregel ndr givan sakrdttsligt tir genomftird. Om ett bidrag avser

en bestiimd tidsperiod periodiseras bidraget 0ver denna period.

Givor av pengar och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar lor medlemskap i ftireningen.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedrimning beriiknas bli betalt.

Materiella an16ggningstillgingar

Materiella anliiggningstillgfrngar redovisas till anskaffningsviirde minskat med avskivningar.
avskrivningar gdrs systematiskt civer den beddmda nyttjandetiden. 5 6rs avskrivningstid tilliimpas ftr
inventarierna.

Finansiella anliiggningstillginagr

Finansiella anliiggningstillgingar viirderas till det liigsta av anskaffrringsviirdet och verkligt viirde
(marknadsviirde). Lingfristiga innehav vtrderas till anskaffningsviirdet, om det verkliga viirdet minskat
och denna vdrdenedging kan antas vara varaktig gdrs nedskrivning.
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Friren ingen Fyrisgirden
Org.nr 817600-7329

Not 2 Anliiggningstillgflngar

Inventarier, verktyg och installationer
Andra lingfri stiga viirdepappersinnehav

Not 3 Ftiriindring av eget kapital

Eget kapital vid Srets bdrjan
Disposition av ftiregiende irs
resultat
Arets resultat
Eget kapital vid irets slut

Andamits-
bestiimda Fria

medel fonder
I 422659 512750

s (6)

Avskrivnings-
tid (ir)

5

Arets Eget kapital
resultat vid irets slut
35673s 6 869 s86

-356735 0

464881 464 881

464 881 7 334 467

Anskaffnings-
viirde

282 000
5 465 442

Balanserat
kapital

4 577 442

356 735

I 422659 512750 4934177
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Revisionsberflttelse
Till irsmritet i Fcireningen org.nr 8t

Rapport om flrsredovisningen

Uttalanden

Vi har utftirt en rer"ision av flrsbokslutet ftir F6reningen Fyrisgirden ftir ir zor9.

Enligt vir uppfattning har irsbokslutet i allt visentligt upprdttats i enlighet med bokftiringslagen.

Vi tillsty'rker dhrfiir att irsstimman faststdller resultatrikningen och balansrakningen.

Grundfir uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god rerisionssed i S'r,erige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs ndrmare i
avsnitten Den auktoriserade reuisorns onsuor samt De \urtgt ualda reuisorernas ansuar

Vi ir oberoende i ftirhflllande till ftireningen enligt god rerisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad rer-isor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsberis ri har inhdmtat 6r tillrdckliga och lndamilsenliga som grund ftir vira uttalanden.

Styrelsens ansuar

Det ir sty'relsen som har ansvaret ftir att irsbokslutet upprdttas och ftir att bokftiringslagen tilldmpas vid
upprdttande av &rsbokslutet. Styrelsen ansvarar iven f?ir den interna kontroll som den bedtimer 6r nridvindig ftir
att uppratta ett Arsbokslut som inte innehiller nigra vhsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p&

oegentligheter eller pfr fel.

Vid upprdttandet av irsbokslutet ansvarar st1'relsen ftir bed6mningen av ftireningens ftirmflga att fortsltta
verksamheten. Den upplyser, nir si Zir tilliimpligt, om ftirhillanden som kan pflverka ftirmigan att fortshtta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilllmpas dock inte om
styrelsen a!'ser att likr,-idera ftireningen, upphcira med r-erksamheten eller inte har n&got realistiskt alternativ till
att gdra nigot av detta.

Den auktoriserade reuisorns ansu ar
Mina m8l dr att uppni en rimlig grad av sikerhet om hurur-ida irsbokslutet som helhet inte innehiller nigra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pfr fel, och att l6mna en revisionsberbttelse
som innehiller mina uttalanden. Rimlig sikerhet dr en hdg grad av sdkerhet, men ir ingen garanti ftjr att en
revision som utftjrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppticka en visentlig felaktighet
om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirvdntas pirerka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i
6rsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA anvinder vi professionellt omdrime och har en professionellt skeptisk instillning
under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedcimer vi riskerna ftir visentliga felaktigheter i irsbokslutet, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel, utformar och utfbr granskningsitgdrder bland annat utifrin dessa risker och
inhimtar rel'isionsber-is som hr tillrhckliga och hndamfllsenliga ftir att utg6ra en grund fdr vira
uttalanden. Risken ftir att inte uppticka en vdsentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter dr h<igre dn ftir
en vdsentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fdrfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller isidosdttande av intern kontroll.

. skaffarjag mig en f6rst6else av den del av fdreningens interna kontroll som har betydelse ftir min
revision fiir att utforma granskningsitglrder som ir limpliga med hdnsy'n till omstlndigheterna, men
inte ftir att uttala oss om effe}tiviteten i den interna kontrollen.

o utvdrderarjag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redorisningen och tillhcirande upplysningar.

. drarjag en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift r'id
upprhttandet av irsbokslutet. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhimtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns nigon v-dsentlig osikerhetsfaktor som avser sidana hlndelser eller ftirhillanden som
kan leda till bety'dande trivel om frireningens formflga att fortsdtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en vhsentlig osikerhetsfaktor, mflste vi i revisionsberdttelsen fdsta uppmdrksamheten p&
upp\sningarna i irsredovisningen om den vdsentliga osikerhetsfaktorn eller, om sfldana upplysningar
6r otillrickliga, modifiera uttalandet om irsredolisningen. Mina slutsatser baseras pfl de revisionsbevis

w

Fwissirden,



som inhamtas fram till datumet ftir rerisionsberdttelsen. Dock kan framtida hindelser eller fiirhillanden

gdra att en ftirening inte lingre kan fortsitta rerksamheten'
. utvdrdera.jug a"n?o".gripinae presentationen, strukturen och innehflllet i irsredovisningen, ddribland

upplysningarnu, o"t, o*'ao.edovisningen nterger de underliggande transaktionerna och hhndelserna p&

ett s'itt som ger en rltwisande bild.

Jag miste informera sty'relsen om bland annat rerisionens pla,nerade omfattning och-inriktning samt tidpunkten

iO.'a"rr-.lug mflste ocks6 inlormera om bety'delsefulla iakttagelser under revisionen, dhribland eventuella

betydande brister i den interna kontrollen som ri identifierat.

De \urigt ualda reuixtrernas ans.)Qr

Vi har att utftira en rerision enligt rer,isionslagen och ddrmed enligt god relisionssed i Sverige. V&rt mil ir att
uppni en rimlig grad av s.ikerhet om huruvidi flrsbokslutet har upprdttats i enlighet med bokftiringslagen-

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalande

Utciver vir rerision av flrsbokslutet har r,'i lven utftirt en rerision av styrelsens ftinaltning f<ir Frireningen

Fy'risgirden eor9. Vi tillstyrker att ftireningsstdmman beviljar styrelsens ledamtiter ansvarsfrihet ftir
rdkenskapsiret.

Grundfir uttalande

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs nlrmare i avsnittet
Reuisorernas ensuor. Jag som auktoriserad rel'isor har i dvrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsberis vi har inhimtat 6r tillrlckliga och dndamilsenliga som grund ftir vArt uttalande.

Styrelsens ansuar

Det lr sty,relsen som har an*aret ftir ftin'altningen.

Reuisorernas ansuar

Vflrt mfll betrdffande rel.isionen av ftinaltningen, och dhrmed virt uttalande om an*arsfrihet, ir att inhimta
revisionsbevis fcir att med en rimlig grad av ydkerhet kunna bedrima om nflgon styrelseledamot i ntgot vdsentligt
avseende fdretagit nigon &tgdrd eller gjort sig slg'ldig till nigon ftirsummelse som kan fciranleda
ersdttningsskyldighet mot ftireningen.

Rimlig sikerhet er en hcig grad av sikerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Srerige alltid kommer att uppticka itgdrder eller ftirsummelser som kan ftiranleda
ersdttningsslcy'ldighet mot fiireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Srerige anl'dnder vi professionellt omd<ime och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fiinaltningen grundar sig frdmst pi
revisionen av rikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitgdrder som utftirs baseras pi den auktoriserade
revisorns professionella bedrimning och civriga valda revisorers bedrimning med utgingspunkt i risk och
vdsentlighet. Det innebdr att vi fokuserar granskningen pi sfldana itgdrder, omriden och fiirhillanden som dr
vdsentliga ftir verksamheten och dhr arsteg och rivertrhdelser skulle ha sdrskild betydelse ftir ftireningens
situation. Vi gir igenom och pr<irar fattade beslut, beslutsunderlag, ridtagna itgirder och andra ftirh&llanden som
ir relevanta ftir virt uttalande om ansrarsfrihet.
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