ÅRSREDOVISNING
för
Föreningen Närheten
Org.nr. 802437-7924

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

Innehåll

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter
- underskrifter
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Föreningen Närheten
Org.nr. 80243 7-7924

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
LeaderNärheten fördelar stöd från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden. Varje projekt som beviljas ska bidra till
att uppfylla de övergripande målen i Leader närhetens lokala utvecklingsstrategi för perioden 2014-2020
Enligt stadgarna är föreningens syfte att främja landsbygdens utveckling och förnyelse inom kommunerna Grums, Kil, Forshaga,
Hammarö och Karlstad. Detta ska ske i enlighet med föreningens strategidokument. Föreningen Närheten är demokratisk och
partipolitiskt obunden. Föreningen bygger på ett partnerskap mellan det lokala samhället, det privata näringslivet och de ovan
nämnda kommunerna.
Föreningens säte är Grums.
Främjande av ändamålet
Efter uppstartsåret 2016 då fokus i första hand låg på uppstart och mobilisering kunde den ordinarie verksamheten bedrivas
framgångsrikt från 2017 med kommunikation, bearbetning av projekt, LAG-möten och handläggning vilket fortsatt efterföljande
år med samma goda anda. Under 2019 hölls 6 beslutsmöten där 9 projekt prioriterades till den totala stödsumman om 4 226 987
SEK.

Flerårsöversikt
Huvudintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2019

2018

2017

2016

3 205 903
481 382
6 216 628

3 124 317
-447 567
5 244 802

2 622 214
201 461
5 527 955

2 096 534
285 217
4 622 223

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Föreningen Närheten
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RESULTATRÄKNING

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

3 205 903
388 194
3 594 097

3 124 317
386 031
35 10348

-960 994
-I 254 313
-897 135
-3 112442

- I 849 330
-493 423
-1614995
-3 957 748

481 655

-447 400

-273
-273

-167
-167

Resultat efter finansiella poster

481 382

-447 567

Resultat före skatt

481 382

-447 567

Årets resultat

481 382

-447 567

Not
Föreningens intäkter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

,,,....._

Föreningens kostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

,,.--.

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

2

Föreningen Närheten
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BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

625
625

48 918
48 918

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

6 216 003
6 216 003

5 195 884
5 195 884

Summa omsättningstillgångar

6 216 628

5 244 802

SUMMA TILLGÅNGAR

6 216 628

5 244 802

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

578 851
481 382

I 026 418
-447 567

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

1 060 233

578 851

2 602 000
2 602 000

2 602 000
2 602 000

Beviljade ej utbetalda bidrag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 412 761
17 947
35 966
87 721
2 554 395

1 890 876
25 144
51 786
96 145
2063951

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 216 628

5 244 802

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

,,-

,.--,

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Mottagna ej använda bidrag
Summa långfristiga skulder
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Kortfristiga skulder

Föreningen Närheten
Org.nr. 802437-7924

NOTER
Not I

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2016: I OÅrsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkningen
Not 2 Medelantal anställda

2019

2018

1,00

2,00

2019- 12-31

2018-12-31

Medela11tal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Noter till balansräkningen
Not 3 Långfristiga skulder

Programperioden är 2014-2020. År 2016 var dock föreningens första verksamhetsår under den nya programperioden.
Kommunernas med finansiering från åren 2014 ( I 30 I 000 kr) och 2015 ( I 30 I 000 kr) har därför skuldförts och kommer
användas och intäktsföras under åren 2021 och 2022. Totalsumman 2 602 000 kr har redovisats under rubriken Mottagna ej
använda bidrag.
Föreningen har beviljat men ej utbetalat projektmedel under året om totalt 2 412 761 kr (I 890 876 kr). Detta är redovisat under
rubriken Beviljade ej utbetalda bidrag.
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KAREV
REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Föreningen Närheten
Org.nr. 802437-7924

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Närheten för år 2019.
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
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar" .
Vi är 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 inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
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
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen .
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen . Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten .
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroemlevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ~
ställning.
4L-
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Föreningen Närheten för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för 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 fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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