
REVISIONSBERIiTTELSE

Ior

MoDERATA sAMLTNGSpARTIET r UPPLANDS vAsnv

Vi har granskat frrsredovisningen, riikenskaperna samt styrelsens ft)rvaltning i Moderata

Samlingspartiet i Upplands V?isby ftir riikenskapsaret 2022-01-01- 2022-12-31.
Det iir styrelsen som har ansvaret fdr rtikenskapshandlingarna och forvaltningen. Vflrt ansvar

ar attuttalaoss om arsredovisningen pi grundval av vir revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi planerat

och genomftirt revisionen fdr att i rimlig grad forstikra oss om att &rsredovisningen inte
innehflller vtisentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir belopp

och annan information i riikenskapshandlingarna.
I en revision ingir ocksi att prdva redovisningsprinciper och styrelsens tilltimpning av dem

samt beddma den samlade informationen i irsredovisningen. Som underlag fiir virt uttalande

om ansvarsfrihet har vi granskat viisentliga beslut, itgArder och forhillanden i foreningen f<ir

att bedtima om nigon styrelseledamot iir ersiittningsskyldig mot foreningen.

Vi anser attvir revision ger oss en rimlig grund for vflrt uttalande nedan.

Enligt v6r uppfattning ger irsredovisningen en riittvisande bild av ftireningens resultat och

stiillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att 6.rsm<itet:

- faststiiller resultatriikningen och balansriikningen
- 6rets resultat disponeras enligt styrelsens ftirslag
- beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for riikenskapshret 2022

Upplands Viisby den 1 februan2023

Ake Bostrom

t-'1nL-



Moderatema i Upplands Visby

Arsredovisning 1 januafi - 31 december 2022

RESULTATRAKNING

INTAKTER
Kommunalt partistod
Ovr ersdttning

SUIMMA INTAKTER

KOSTNADER
Motesverks amhet/information
Styrelsen
Alliansaktivitet
Kampanjer inkl valfond v alet 2422
Avgifter RO/ldnsforbundet
Utbildning konferenser

Administration
Ovriga kostnader
MUF
Seniorverksamhet
Personalkostnader

S:a Rrirelsekostnader

Rinteintdkter + avk vdrdepapper
Rdntekostnader
S:a Finansiella I ntdkter/kostnader

Resultat

BALANSRAKNING

TILLGANGAR
Korta fordringar
Postgiro/SHB
Fonder*
Summa tillgilngar

SKULDER / EGET KAPITAL
Eget kapital
Balanserat resultat
Leverantorsskulder
Kortfristiga s k ulder,valfond

Summa skulder / eget kapital

Arets resultat
- Maknadsvardet ar kbre an ovan redo\r'isat.

Upplands Vdsby 2023-02-08

Stefan Hjort

508408
38335

546743

12540
1 8430

0
760678
145562
33608

1 5075
0

2205
1864

68250

1058212

94222
0

94222

-417247

lng. Balans
5215

120794
1 125000
1251009

1276752

Utg. Balans
0

1 10540
473222
583762

-417247

1 026752

250000

009
0
0
0

0011

0

0

1001009
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