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Region VÄST

802441.-2341.

F ORVALTNINGSBERÅTTEL SE

Styrelsen fiir Region VÄST fär hiirmed avge arsrapport för riikenskapsåret

201s-01-01 - 2015-12-31,

VERKSAM}IETE,N

Allmänt om verksamheten

Efter årsmötet 2015 fick Tobias Jätby-Cronhamn som ny kassör ftr 2015 tillsammans med

Jörgen Wike och Peter Andersson gå igenom heb2014 års ekonomi. Detta då det hade varit

oordning i bokfrringen under 2014.

Först i augusti 2015 hade Tobias Jätby-Cronhamn tillgang till bankkontona. Detta efter en del

viintetid och strul med åindring av kontoinnehavare på banken.

Efter det extra extra årsmötet fick styrelsen handlingsfrihet sa arbetet framåt kunde påbörjas.

Hela hösten har gått åt till att reda ut hur bokftiringen ska se ut med alla olika
konteringsposter och komma ikapp med hela vårens bokftiring,
Med tanke på hur det har sätt ut tidigare år har Tobias som ny kassör våintat med bokfiiringen
och inhåimtat information om hur allt ska gå till och hur arbetet ska se ut, dåirefter började allt
arbete att tafart. Detta for att vi inte vill ha fler oredor i boldiiringen framöver.

Ett flertal gånger under sista halvan av 2015 har Tobias pratat med Mariana Lindström fran

Stockholm ftir att fa ekonomisk stöttning i bokftiringsarbetet.

Efter ett sista möte med Mariana så har vi giort ett bokslut som inte ttr giort tidigare år.

För att vi skulle kunna göra ett bokslut fick vi under mötet gå igenom tidigare år från 2009

fram 1i112015 ftrr att klarhet i hur allt faktiskt ser ut.

Med detta arbete gjort har nu foljande konteringsställen i bokftiringen justerats på grund av att
det inte ståimde med verkligheten.

Kassa (832,00) har nollats då det var en felkontering trå.r;,2014. Konteringsstiillet iir borttaget

till kommande år.

PlusGiro (7 095,32) blev nollat då den tidigare summan inte finns i praktiken.

Verksamhetsbidrag konto (11 876,80) åir nollat då även den summan inte finns i praktiken, ett
sådant konto skall inte finnas som bland tillgangar då det blir fel i redovisningen.

Konteringsstälet ar borttaget till kommande ar.
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Kortfristiga skulder fanns även det bland tillgangskonton tidigare. Det åir nu flyuat till ett nytt
nurlmer bland eget kapital och skulder där ett sådant konto skall finnas.

Då det tidigare fu från 2009 och fram till idag inte har gjorts en riktig resultatreglering i
bokforingen har vi heller inte sätt posten eget kapital. Det som nu frnns på eget kapital iir
alltså arets resultat frän och med 2A09 till 2015. Detta ix inga pengff som vi hat pä banken

utan kapital som råiknas finnas i ftireningen.

ÅnsövpRSrKT

Intäkter

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

2015-01-01

2015-12-31

139 300,00

14176I,94

-2 461,90

Föreningens resultat och stiillning framgår av efterftljande resultat- och balansriikningar med

til läggsupplysningar.



Region VAST

802441-234L

RESULTATR,{KNING

Rörelseintäkter

Medlemsavgifter

verksamhetsbidrag

Summa Rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Medlemsavgift ti[ forbundet

Lokalhyra
Resor

Utbildning/kurser
Reklam/Marknadsf iirin g

Profilprodukter
Representationer

Kontorsmaterial

Telefoni
Porto

Seniorverksamhet

Stiimma 2015

Styrelsen

Bankkostrader

Öwiga kostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Årets resultat

201s-01-01
2015-12-31

73 800

65 500

139 300

-36 000,00

-3 825,00

-13 29t,40
-r2286,28
- 14 512,55

-i4 985,00

- 371,33

- 4 804,00

- 2 876,04

- 23 381,00

- 1048,32
- 2 t2l,a8

- ll248,94
- 174,00

- 877,00

-141761,90

-2 461,90

-2 46l,g0
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Region VÄST

80244L-234L

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Fordringar
Kortfristi ga fordrin gar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
BankGiro

Sparkonto

§umma kassa och bank

S um ma omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfrktiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMÅ EGET KÅPITAL OCH SKULDER

20t5-12-31

11510,00

11 510,00

r28 959,7r

79 871,16

208 830,87

220 340,87

220 340,87

221322,77
- 2 461,90

218 864,87

I 480,00

1490,00

220340087
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UNDERSKRIFTER

Ort och datum

Styrelseordfiirande

ekree. mj}#*
Kassör

(ro t"hol 1Clb"c3-Ö7

t{w M&etu
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