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Slutsats
Jag har granskat WRAS bokslut för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020, vilket inkluderar
resultaträkningen, balansräkningen och noterna, inklusive tillämpade redovisningsprinciper. Bokslutet
upprättas i enlighet med den svenska finansiella rapporteringslagen.
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av WRAS tillgångar, skulder och finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av resultatet av WRAS verksamhet för räkenskapsåret 1 januari - 31
december 2020 i enlighet med den svenska redovisningslagen.
Grund för slutsats
Jag har utfört min revision i enlighet med internationella standarder för revision och de ytterligare krav som
gäller i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder och krav beskrivs mer detaljerat i revisorns avsnitt
"Revisorns ansvar för revision av årsredovisningen". Jag är oberoende av WRAS i enlighet med den
internationella etiska koden för revisorer (IESBA: s etiska kod) och de ytterligare krav som gäller i Sverige,
precis som jag har uppfyllt mina andra etiska skyldigheter enligt dessa regler och krav. Jag anser att den
erhållna revisionsbevis är tillräcklig och lämplig som grund för min slutsats.
Ledningens ansvar för de finansiella rapporterna
Ledningen ansvarar för upprättandet av finansiella rapporter som ger en rättvisande bild i enlighet med
svenska finansiella rapporteringslagen. Ledningen ansvarar också för den interna kontroll som ledningen
anser vara nödvändig för att upprätta finansiella rapporter utan väsentlig felaktighet, vare sig på grund av
bedrägeri eller fel.
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är ledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att
fortsätta verksamheten. att avslöja frågor som rör fortsatt verksamhet, i förekommande fall, samt att upprätta
finansiella rapporter på grundval av redovisningsprincipen för fortsatt verksamhet, såvida inte ledningen
antingen avser att avveckla bolaget, avbryta verksamheten eller inte har något annat realistiskt alternativ än
att göra det.
Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna
Mitt mål är att få en hög grad av säkerhet om de finansiella rapporterna som helhet inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig de beror på bedrägerier eller fel, och att avge ett revisionsutlåtande med en slutsats.
En hög grad av säkerhet är en hög säkerhet, men garanterar inte att en revision utförd i enlighet med
internationella revisionsstandarder och de tilläggskrav som gäller i Sverige alltid kommer att avslöja
väsentlig felaktighet när sådan finns. Felaktig information kan uppstå till följd av bedrägeri eller fel och kan
anses vara väsentlig om det med rimlighet kan förväntas att det, individuellt eller kollektivt, kommer att
påverka de ekonomiska beslut som användare av de finansiella rapporterna fattar på grundval av de
finansiella rapporterna.
Som en del av en revision utförd i enlighet med International Standards on Auditing och de tilläggskrav som
gäller i Sverige gör jag professionella bedömningar och upprätthåller professionell skepsis under revisionen.
Dessutom:
•

Jag identifierar och bedömer risken för väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna, oavsett om
det beror på bedrägerier eller fel, utformar och utför revisionsåtgärder som svar på dessa risker
och får revisionsbevis som är tillräcklig och lämplig för att ge en grund för mitt revisionsutlåtande.
Risken för att inte upptäcka väsentliga felaktigheter orsakade av bedrägerier är högre än väsentliga
felaktigheter orsakade av fel, eftersom bedrägerier kan innefatta konspirationer, förfalskningar,
avsiktliga utelämnanden, bedrägerier eller brott mot intern kontroll.

•
•
•

•

Får jag förståelse för den interna kontrollen som är relevant för revisionen för att kunna utforma
revisionsåtgärder som är lämpliga för omständigheterna, men inte för att kunna uttrycka en
slutsats om effektiviteten i företagets interna kontroll.
Bestämmer jag om de redovisningsprinciper som används av ledningen är lämpliga och om de
redovisningsuppskattningar och relaterad information som upprättats av ledningen är rimliga.
Slutar jag om ledningens upprättande av de finansiella rapporterna på grundval av
redovisningsprincipen för fortsatt verksamhet är lämplig, och om det på grundval av det erhållna
revisionsintyget finns betydande osäkerhet i samband med händelser eller förhållanden som kan
skapa betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns betydande osäkerhet bör jag notera i mitt revisionsutlåtande information om det i de
finansiella rapporterna eller, om sådan information är otillräcklig, ändra min slutsats. Mina
slutsatser är baserade på revisionsbevis som erhållits fram till dagen för mitt revisionsutlåtande.
Framtida händelser eller omständigheter kan dock innebära att företaget inte längre kan fortsätta
att verka.
Tar jag ställning till den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i de finansiella
rapporterna, inklusive noteinformation, och om de finansiella rapporterna återspeglar de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sådant sätt att en rättvisande bild ges. Jag
kommunicerar med ledningen om bland annat planerad omfattning och tidpunkt för revisionen
samt väsentliga revisionsobservationer, inklusive allvarliga brister i den interna kontrollen som jag
identifierar under revisionen.

Uttalande om ledningens granskning
Ledningen ansvarar för ledningsrapporten.
Min slutsats om bokslutet inkluderar inte ledningens granskning och jag uttrycker inte någon form av slutsats
med säkerhet om ledningens granskning.
I samband med min granskning av bokslutet är det mitt ansvar att läsa ledningens granskning och i detta
sammanhang överväga om ledningens granskning är väsentligt inkonsekvent med de finansiella rapporterna
eller min kunskap från revisionen eller på annat sätt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Dessutom är mitt ansvar att överväga om ledningens rapport innehåller nödvändig information i enlighet
med den svenska bokslutslagen.
Baserat på det utförda arbetet är det min uppfattning att företagsledningens rapport är i överensstämmelse
med de finansiella rapporterna och har upprättats i enlighet med kraven i den svenska bokslutslagen. Jag har
inte hittat någon betydande felinformation i ledningsrapporten.
___________________________________
Länghem, 5 oktober 2021
Lars Hallberg
Revisor

WESTERN RIDERS ASS'N OF SWEDEN
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Resultatrapport
INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3040 Försäljning, A-licencer
3041 Försäljning Y-licenser
3042 Försäljning H-licenser
3043 Försäljning H1-licenser
3045 Försäljning Boskapslicenser
3046 Försäljning Domarlicenser
3050 Medlemsavgifter
3051 Försäljning regelbok
3095 Intäkter Unga Westernryttare
Summa verksamhetsintäkter
Övriga intäkter
3995 Sponsring
Summa övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4012 Utdelade förlustbidrag
4017 Övriga kostnader
4020 Inköp Pokaler/priser/rosetter
4040 Årsmöte
4045 Domarmöten
4048 Resor övriga möten
4065 Kostn.TL-utbildning
4090 Övriga kostnader
4095 Kostnader Unga Westwernryttare
Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5410 Förbrukningsinventarier
5422 Fortnox kostnader
6210 Telefonkostnader
6250 Porto
6310 Företagsförsäkringar
6540 IT-tjänster
6570 Bankkostnader
6571 Kostnad Payson
6981 Föreningsavg
Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader
RESULTAT

26.950,00
4.300,00
38.200,00
250,00
1.450,00
3.000,00
105.530,00
99,00
80.000,00
259.779,00
0,00
0,00
259.779,00

-1.830,00
-21.040,00
-9.946,00
2.307,00
-12.063,00
-2.914,50
-1.480,00
-5.000,00
-70.751,89
-122.718,39
-300,00
-891,00
-4.470,00
-782,00
-19.380,00
-47.516,25
-52,50
-943,50
-903,00
-75.238,25
-197.956,64
61.822,36

WESTERN RIDERS ASS'N OF SWEDEN
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Balansrapport ÅRL
2020

Varulager
1410 Lager av råvaror
Summa varulager
Kundfordringar
1510 Kundfordringar
Summa kundfordringar
Övriga fordringar
1730 Förutbetalda försäkringspremier
Summa övriga fordringar
Kassa och Bank
1930 Bank, Företagskonto
1932 Payson
1933 Ungdomsprojekt
1940 Bank Placeringskonto
Summa kassa och bank
Summa tillgångar

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott
2091 Balanserad vinst/förlust
2099 Redovisat resultat
Summa balanserat över-/underskott
Summa eget kapital

2019

43.154,00
43.154,00

43.154,00
43.154,00

8.575,00
8.575,00

12.075,00
12.075,00

19.380,00
19.380,00

19.380,00
19.380,00

144.191,02
237,50
71.795,41
100.000,00
315.748,93

88.063,41
4.576,00
57.787,41
100.000,00
250.426,82

386.857,93

325.035,82

- 325.035,57
- 61.822,36
- 386.857,93
- 386.857,93

- 310.718,47
- 14.317,10
- 325.035,57
- 325.035,57

SKULDER
Leverantörsskulder
2440 Leverantörsskulder
Summa leverantörsskulder

-

-

Övriga skulder
2990 Övr interimsskulder
Summa övriga skulder

-

-

Summa skulder

-

-

Summa eget kapital och skulder

- 386.857,93

- 325.035,57

