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Förvaltn

l.l

in

gsberättelse

Inledning

Styrelsen för Skyttorps Vägförening,716422-4664 får härmed avge årsredovisning 1ör 2015-07-01 2016-06-30.
Skyttorps vägförening är en samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en juridisk person. Den
kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se
lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Skyttorps vägförening förvaltar enligt stadgarna
vägar enligt anläggningsbeslut. Grunderna för förvaltningen ligger i att sköta om vägar, vägunderhåll
och vinterväghållning. Utöver detta sköter även föreningen vissa grönområden.

1.2 Styrelse och övriga funktioner
Styrelsen har varit sammansatt enlígt stadgarna med fem (5) ledamöter och fyra (4) suppleanter.
Styrelsen har haft följande sammansättning under året.
Styrelse
Patric Sandberg Helenius (ordf)
Jens Holmström
lngvar Bräck (vägfogde)
lrma Karlsson
Owe Eriksson
Suppleant
Sofía Sjödin
Patric Carlsson
Johan Söderström
Claes Nilsson
Revisorer
Susanne Andersson (ord)
Margareta Johansson (ord)
Miika Weckström (supp)
Valberedning
Kent Johansson
Helena Martinsson

1.3 Styrelsemöten

Styrelsen har sedan årsmötet 2015 haft fem (5) protokollförda styrelsemöten. Utöver dessa har
styrelsen haft flera arbetsmöten för att bedriva verksamheten.
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Dispos itioner beträffande vi nst el ler förlust
Belopp

ikr

Styrelsen föreslår att till förfogand e stäende medel

balanserat resultat
årets resultat
Totalt

281 413
297 596
579 009

disponeras för
att fondera enligt stadagarna
balanseras i ny räkning

50 000
529 009

Summa

579 009

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Arsavgifter
Övriga intäkter

Nof

1

201 5-07-01-

201 4-07-01-

2016-06-30

201 5-06-30

128 650

134 150
151 179
285 329

682728
811 378

Röre/sens kostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat
Resultat fràn finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

2,3

-403 377
-58 462

-292119

4

-55 176

-12 845

294 363

-60 896

3 530
-297

-4126',1

6 633

Resultat efter finansiella poster

297 s96

-1 771
-56 034

Resultat före skatt

297 596

-56 034

Arets resultat

297 596

-56 034
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Balansräkning
ikr

Belopp

Not

2016-06-30

2015-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

6

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser/ Stiftelsekapital

Fritt eget kapital
Vinst eller förlust föregående år
Arets resultat

I

Summa eget kapital

721 504
721 504

721 504
721 504

281 413

297 596

337 447
-56 034

579 009

281 413

300 513

1002917

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga koñfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 782
2 000
7

1

85 745

109 171

113 527

109 171

414040

1 112088
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningspr¡nc¡per
De redovisningsprinciper som tillämpas överenstämmer med årsredovisningslagen samt
bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Redovisningsprinciperna är där annat inte anges
oförändrade med föregående år.

Värderingspr¡nc¡per m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Antal anställda
Under året har föreningen inte haft någon anställd. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av
föreningsstämman.

Noter
Not

I

Föreningens intäkter
2015-07-01-

2014-07-01-

201 6-06-30

201 5-06-30

Arsavgifter

127 900

133 900

Summa

127 900

133 900

201 5-07-01 -

2014-07-01-

2016-06-30
176 270

10 275

2015-06-30
70 125
9 591
98 047
92 336
3 951
18 069

403 377

292',119

Not

2

Förvaltningskostnader

Not 3

Grönområdessskötsel
Vägunderhåll sommar
Snöröjning
Vägunderhåll vinter
Reparationer
Sophämtning

Summa

135 000

81 832
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Not

4

Anställda och personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
201 5-07-01-

2016-06-30

2014-07-01201 5-06-30

43 000

15 800

Sociala kostnader enligt lag och avtal

43 000
12 176

15 800
-2 955

Totala Iöner och ersättningar,
pensionskostnader och sociala avgifter

55 176

12845

Löner och andra ersättningar:
Löner
Styrelsearvode
Revisorsarvode
Övriga ersättningar

Summa

Not

5

lnventarier, verktyg och installationer
ean

2016-06-30

2015-06-30

en

-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar

47 500
-47 500

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar

-38 000
38 000

Redovisat värde vid årets slut

Not

6 Eget kapital

Vid årets början
Föregående års resultat
Arets resultat

Vid årets slut

Not

7 Upplupna kostnader

pplupet styrelsearvode årets
Upplupna sociala avgífter årets
U pplupet revisionsarvode
Upplupen kostnad boklsut
Björkgårdens juni 2016
PO:s/Sophämtning
U

Underskrifter
Skyttorp 2016-

Eget Föregàende
kapital àrs resultat
721 504
721 504

och förutbetalda intäkter

Fritt eget

kapital
-56 034

281 413

56 034

281 413

297 596
297 596

2016-06-30
34 000
10 683

2015-06-30
34 000
10 683

6 000
35 062

6 000
55 688
2 800

85745

109 171
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lrma Karlsson
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Owe
Eriksson

har lämnats 2016

Margareta Johansson
Revisor

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Skyttorps vägförening
Organisationsnum mer 7 16422-4664
Rapport om årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen flor Skyttorps Vägforening
Styr e lse ns ansv ar för år sre dov i s ningen
Det är styrelsen som har ansvaret fiir att upprätta en årsredovisning som ger en rätfvisande bild
enligt årsredovisningslagen och für den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig ftir

att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utftirt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi harplanerat och utfort revisionen for att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfloras, bland annat genom
att bedöma riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pä
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den inierna
kontrollen som är relevanta ftir hur fiireningen upprättar årsredovisningen ftir att ge en räffvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i floreningens 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.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och änclamålsenliga som gruncl lor
våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den
30 juni 2016 och av dess finansiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är fürenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker därfiir att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens ftirvaltning fiir Skyttorps
vägfiirening ftir räkenskapsåret 201 5 -07 -01 - 201 6-06-30.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for fiirvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om ftirvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag ft;r vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och ftirhållanden i ñreningen ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot har füretagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till ftirsummelse som kan fiiranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamahéntiga som grund for
vårt uttalande.

Uttalanden
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med fiireningens stadgar.
årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfühet fiir
rfüenskapsåret 2 0 1 5 -0 7 -01 - 2016-06-30 .

Vi tillstyrker att füreningens
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