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Årsbokslut
ENKÖPINGS MK
817000-5535
Styrelsen för Enköping Motorklubb får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under
räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Noter
- Underskrifter
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RESULTATRÄKNING
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning

358 944

362 387

Kommunala bidrag, bidrag, medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

112 989
57 837
529 770

–
195 561
557 948

Rörelsekostnader
Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa driftskostnader

-230 697
–
-257 156

-163 065
-50 961
-237 592

Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

-21 111
-508 964

-5 830
-457 448

Rörelseresultat

20 806

100 500

Resultat efter finansiella poster

20 806

100 500

Resultat före skatt

20 806

100 500

Årets resultat

20 806

100 500
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BALANSRÄKNING
2018-12-31

2017-12-31

500
–

39 200
3 670

500

42 870

Kassa och bank
Kassa och bank

438 449

380 106

Summa kassa och bank

438 449

380 106

Summa omsättningstillgångar

438 949

422 976

SUMMA TILLGÅNGAR

438 949

422 976

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

1

ENKÖPINGS MK

4(6)

817000-5535

2018-12-31

2017-12-31

352 552
20 806

252 052
100 500

Summa eget kapital

373 358

352 552

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

13 590

9 924

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

52 000

60 500

Summa kortfristiga skulder

65 590

70 424

438 948

422 976

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar.

Not 1

Egen not 1

Oreglerad handkassa betalad december 2018

Not 2

2018

2017

0

3 670

Egen not 2

KA:s träningsintäkter 2018 reserveras till ungdomsverksamhet 2019.

UNDERSKRIFTER
Enköping

Torbjörn Westin

Mats Danielsson

Mikael Söderberg

Kristian Lundgren

Stefan Eriksson

Roger Wåhlin

Victor Danielsson

Min revisionsberättelse har lämnats

Jonas Nilsen
Revisor suppleant

2018

2017

47 285

61 570

BOKSLUTSRAPPORT
Till styrelsen i ENKÖPINGS MK
Org.nr 817000-5535
Jag har biträtt ENKÖPINGS MK med att upprätta årsbokslutet för år 2018-01-01 - 2018-12-31.
Årsbokslutet utvisar ett redovisat resultat om 20 806 kr (föregående år 100 500 kr) samt en balansomslutning om
438 949 kr (föregående år 422 976 kr). Det är styrelsen som har ansvaret för årsbokslutet samt för att det
uppfyller de krav som ställs enligt lag och norm.
Mitt arbete med årsbokslutet grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har
tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete i enlighet med Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.
Det innebär att jag har beaktat bestämmelserna i bokföringslagen och annan relevant normgivning.
Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsbokslutet ska uppnå en hög kvalitet och
utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.
Mitt arbete innebär inte något bestyrkande av årsbokslutet.
Enköping
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i ENKÖPINGS MK, 817000-5535.
Rapport om årsredovisningen:
Vi har reviderat årsredovisningen för ENKÖPINGS MK för år 2018-01-01 - 2018-12-31.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen:
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar:
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 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 utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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
årsredovisningen 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 denövergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden:
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar:
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för ENKÖPINGS MK för år
2018-01-01 - 2018-12-31.
Styrelsens ansvar:
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar:
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Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen 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.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande:
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Enköping

Jonas Nilsen
Revisor suppleant

