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FREI JA, Roslagens Kvinnliga Företagarförening

814400-9902

RESUL TATRÄKNING

20100101
20101231

20090101
20091231

Medlemsavgifter
Övriga int~kter
Summa rörelsens intäkter

51500
33265
84765

86568
86568

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader

66974
66974

94229
94229

Not

-7661

Rörelseresultat

Resultat fr~n finansiella investeringar
Övriga rMteintäkter och liknande.
Resultat efter finansiella poster

192
17983

-7661

Arets resultat

17983

-7661
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FREIJA, Roslagens Kvinnliga Företagarförening

814400-9902

BALANSRÄKNING

Not

20101231

20091231

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Lager

1400

O

O

575

Kassa och bank

83760

59899

Summa omsättningstillgångar

85160

60474

Summa tillgångar

85160

60474

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

56551
17983

64212
-7661

Summa eget kapital

74534

56551

600
5151
4875

925
2998

Summa skulder

10626

3923

Summa eget kapital och skulder

85160

60474

Kortfristiga ford ringar
Kundfordringar

Eget Kapital och skulder
Eget Kapital

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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814400-9902

Underskrifter

20101231

Not

BALANSRÄKNING

20110215
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Eva Lindem Ordförande
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Monica Fröling Kassör

Lena Lindström Vice Ordf
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Zumreta Dzonlic Ledamot
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Osa Albinsson Sekreterare

Lena Norrman Ledamot
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Eva Rodhe Suppleant
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Revisions berä ttelse
Till föreningsstämman i Freija, Roslagens Kvinnliga Företagarförening
Org.nr 814400-9902

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Freija, Roslagens
Kvinnliga Företagarförening för räkenskapsåret 2010 . Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet
av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
av mm revISIon.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för
mina uttalanden nedan .
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag
tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
NOniälje 2011-03- a I
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Inger Rofldin
Godkänd revisor

