
ÅnSBoKSLUT
Ior

Gävle Rockin' & Rollin' CIub
Org.nr. 885001-7545

Räkenska ps äret 2022-0 I -01 - 2022 -12 -31

tnnehåll

- resultatriikning
- balansriikning
- noter
- underskrifter

Sida

2

3

5

8



Gävle Rockin' & Rollin' Club
Org.nr. 885001-7545

RESULTATNZiXNTNC

X'öreningens intäkter
Nettoomsiittning
Aktiverat arbete f<ir egen råikning
Summa ftireningens intäkter

X'öreningens kostnader
Direkla Kostnader
Öwiga externa kostnader
Utlägg och utbildningskostander
Avsl«imingar av materiella anläggningstillgångar
Summa föreningens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Öwiga rtinteintiikter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not
2

2022-01-01
2022-12-31

1 093 653
23 261

2021-01-01
2021-12-31

490 485
339 173

829 658

-2s8133
-696 r34
-18 750

-6 388
-979 405

-149 741

0

-149 741

-149 147

-149 7 47

J

I 116 914

-348 870
-778166

-6 240
-6 384

4

-1 139 660

-22146

457
457

-22 289

-22 289

-22 289
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Gävle Rockin' & Rollin'Club
Org.nr. 885001-7545

BALANSTiTNINC

TILLGÅNGAR

Anläggnin gstillgån gar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggrringar
Inventarier, verklyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgån ga r

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

1§ot

2022-12-3t 2021-12-31

r 088
11 690
12 178

12 778

146 662
t46 662

983 3 10

983 3 10

I 129 972

I 142 750

6

7

548
5 846
6 394

6 394

161 983
161 983

I 060 525
| 060 525

| 222 508

| 228 902
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Gävle Rockin' & Rollin' CIub
Org.nr. 885001-7545

BALANSNÅTNINC

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
Förskott fran kunder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och frirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
2022-12-31

943 299
-22 289

2021-12-37

I 093 047
-149 747

921 010

2t 945
169 376
tt6 571

943 300

24 195
r49 955
25 300

307 892

| 228 902

199 450

I 142 750
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Gävle Rockin' & Rollin' Club
Org.nr. 885001-7545

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
fusbokslutet iir upprättat i enlighet med bokftiringslagens regler om årsbokslut och Bokftiringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Värderingspriciper
Avskrivning
Planmässiga avskrivning görs på maskiner och inventarier enligt nedan avskrivningstider:
5år

Noter till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning

Exceptionella intiil<ter ingår med följande belopp i nedanstående poster;

Medlemsavgifter
Kursavgifter
Dansläger
Kiosk och Serveringsintiikter
Medlemsaktiviteter
Öwiga intäkter

Not 3 Bidrag

Statliga bidrag
Öwiga bidrag

Not 4 Direkta kostnader

Startavgifter tävling
Kostnader ftir kurser
Dansläger
Medlemsaktiviteter
Inköp kiosk, kläder/skor
Kost och logi
Avgifter (SF)
Arvoden ftireläsare
Öwigt

160 050
763 3s0
101 050
29 845
30 570

8 788

106 400
316 750
26 620

7 0t5
0

33 700

2022 2021

1 093 653

2022

490 485

202r

280 143
s9 030

15 000
8 26t

23 261

2022

339 113

2021

600
142 070
25 313

250
42 126

890
3 000

18 750
43 884

61 850
98 544
78 571

2 602
42 368
12 998
2t 800

0

30 137
348 870 276 883
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Gävle Rockin' & Rollin' Club
Org.nr. 885001-7545

NOTER

Not 5 Övriga externa kostnader

Lokalhyra
Städning och renhållning
Annonsering
Programvaror
Redovisningstjänster
Kostnader för bevakning och larm
Förbruknings inventarier
Reparation och Underhåll
Öwrgt

574 656
4 530
3 340

15 982
69 079
t2 048
4 574

26 529
67 428

561 784
5 492
I 000

10 603
75 338
t0 924

0

0

30 993

2022 2021

778 166 696 134
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Gävle Rockin' & RoIIinr Club
Org.nr. 885001-7545

NOTER

Noter till balansräkningen

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaftringsvåirden
Utgående anskafftringsväden
Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrirzningar
Redovisat viirde

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

2022-12-31

7s 348

2021-12-31

7s 348
75 348

-74 260
-540

15 348
-13 717

-543
-74 800 -14 260

548

2022-12-31

29 225
0

1 088

2021-12-31

Ingående anskaffilingsv€irden
Försälj ningar/utrangeringar
Utgående anskafkringsvärden
Ingående avskrirmingar
Återftirda avskrivningar på

Frs äljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrirmingar
Redovisat vtirde

60 475
-312s0

29 225
-17 535

0
-5 844

29 225
-24190

t2 500
-5 845

-23 379 -17 535
5 846 tl 690
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Gävle Rockin' & Rollin' Club
Org.nr. 885001-7545

NOTER

GÄVLE

Susanne
202: -a2 - tJ

Cl14.du..^,.4"00u.
Christina Andersson

2023- 02- lo

^lonasson
20x - a2 IL

Veronica Stjärnström

2023 - 02 -08

/b,rt/
Marcus
2023 -02- iO 2023 - 02 -l a

Vår revisionsberättelse har iärnnats den 2023 - 02 - ; |'

Auktoriserad revisor i Medlem i Iätrt

-02-\e

JE *W q-*,f*/d,",^4/.1
.lohan Schelin
Lekmannarevisor

Gösta Arnnell
Lel<mannarevisor
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ER REVI$ION
I GÅVLE AB

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Gävle Rockin Rollin Club
Org.nr. 885001-7545

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gävle Rockin Rollin Club för är 2022,
Enligt vår uppfattning har åLrsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av föreningens finansiella ställrring per den 3 I december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen iir förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker dlirför att årsmötet fastställer resultatråikningen och balansräkningen.

Grundfi)r uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisoremas ansvar enligt denaa sed beskrivs ndrmare i avsnitten "Den
auktoriserade revisorns ansvar" samt "De förtroendevalde revisorernas ansvar". Vi iir oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat åir tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvdr
Det åir styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen uppräftas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen aflsvarar även för den interna kontroll som den bedömer iir nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att foftsätta verksamheten. Den
upplyser, när så lir till2impligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillåimpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Den auktoris erade revisorns ansvar
Våra måI iir att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att liimna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rirnlig siikerhet iir en hög grad av siikerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISAoch god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förviintas påverka de ekonomiska beslut som
anvåindare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgåirder bland annat utifrån dessa risker och inhiimtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter tu högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utellimnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens intema kontroll som har belydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgiirder som lir lämpliga med hänsyn till omstiindighetema, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

. utvtuderar vi lämpligheten i de redoviqningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
ti llhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osiikerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen ftista uppmiirksamheten på upplysningama i
årsredovisningen om den väsentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar iir otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamieten.
. utvdrderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, diiribland upplysningama, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionema och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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ER REVISION
I GÄVIE AB

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Yi måste också

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

De fi)rtroendevalde revisorernfls ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och diirmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål iir att uppnå en rimlig grad

av siikerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en

rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

ffi
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ER REVISION
I 6ÄVLE AB

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av å-rsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens frirvaltning för Gävle Rockin Rollin Club för år

2022.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fcir riikenskapsåret.

Grund.fiir uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjofi mitt

l,rkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåimtat lir tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansv&r
Det åir s§relsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisoms ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och dlirmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhiimta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgiird el1er gjort
sig s§ldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningss§ldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet lir en hög grad av siikerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptiicka åtgiirder eller försummelser som kan ftiranleda ersättringss§ldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig fiiimst på revisionen av
riikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgåirder som utförs baseras på den aul'toriserade revisoms professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebiir att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgtuder, områden och förhållanden som iir väsentliga för verksamheten och diir avsteg och överträdelser skulle ha siirskild betydelse
för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtglirder och andra förhållanden som iir
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Gavle denZl februai2023

Auktoriserad revisor / Medlem i FAR

r/Jtu
Joheur Schelin
Lekmannarevisor

Lekrnannarevisor

Siria 3 av -l

tr*"4,**lL


