
https://obravugen.se

o

Arsredovisning

Obrovägens

för

S amfälligh ets fö rening
71,6444-41.30

2019



https://obrovagen.se

Öbrovägens

Räkenskapsår

lntäkter

Vägavgifter
Anslutningsavgifter

Statliga bidrag

Summa intäkter

Kostnader

Porto

Företagsförsäkringar

Vägunderhåll

Lokalhyra

Övriga

Summa kostnader

Resultat före
finansiella intäkter

Avskrivning ma rkanläggning

Finansiella intäkter

Resultat efter
finansiella intäkter
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Öbrovägens

Räkenskapsår

Tilleånear

An läeeningstil lså nsa r
Marka nläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättn insstil leå nga r
Postgiro

Nordea

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Summa tillgångar

Skulder och eset kapital

Eget kapital
ÅreB vinst

Summa eget kapital

Skulder

Övriga skulder

Summa skulder och eget kapital

Claes Tham

Ledamot

Revisionsberättelse

har avgivits

Sa mfä llighetsfören ing
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Balansräkning
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Revisionsberöttelse

Til I föreningsstä m ma n i öbroväge ns Sa mfä I lighet
org. nr 716444-4L30

Ra ppo rt om å rsredovi sn i nge n
Vi har granskat årsredovisningen för öbrovägens
Samfällighet

Styre I se n s a n sva r fö r å rsre dov i sni nge n
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 fel-
aktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller
på fel.

Revisorns onsvor
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen en_

ligt god revisionssed iSverige. Vi har planerat och
utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
å rsredovisn ingen inte in nehå I ler väsentliga felaktig-
heter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in_

hämta revisionsbevis om belopp och annan informat-
ion i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma ris_

kerna 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 före-
ningen upprättar årsredovisningen för att ge en rätt_
visande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revis_
ion innefattar också en utvärdering av ändamålsen_
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo_
visningen,.liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund fdr våra utta_
landen.

Uttolonden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av före-
ningens finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
å rsredovisn ingslagen. Förva ltn ingsberätte lsen ä r fö r-
enlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därfor att årsmötet fastställer resultat-
och balansräkningen.

Rapport om andro krov enligt logor och andra-
författningor samt stadga r

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
reviderat styrelsens förvaltning för öbrovägens Sam_
fällighet för räkenskapsåret 2019-01-01- - 21tg-L2_gt.

Styrelsens onsvor
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns dnsvor
Värt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har ut_
fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag förvårt uttalande om ansvarsfrihet har
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i före_
ningen för att kunna bedöma om någon styrelsele_
damot har foretagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till försummelse som kan föranleda ersättnings_
skyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till_
räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt utta_
lande.

Uttolonden
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte
handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrel_
sens leda möter a nsva rsfrihet för rä kenska pså ret.
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Öbrovägens Sa mfä I I ighetsfören i ng

Budget 2020

lntäkter

Vägavgifter

Anslutningsavgifter

Statliga bidrag

Summa intäkter

Kostnader

Porto

företagsförsäkringar

Vägunderhåll

Övriga

Summa kostnader

Resultat före
finansiella intäkter

Avskrivning markanläggning

Finansiella intäkter

Resultat efter
finansiella intäkter

SEK

2020

82 819

0

7 470

90 289

800

1 030

25 000

ls 000

41 830

48 459

0

0

48 459

Nettoresuttat 48 459


