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Högsby sockens hem bygdsforening

Beloppen är avrundade till hela kronor

av livsmedel

av handelsvaror

Lotterikostnader -319
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2020 2019

lntäkter

Försälininq av varor a 107 9"t57

Försäljninq av bröd 3 740 9 610

Serverinq 0 38 180

Lotterier 500 20143

Kommunbidraq 10 000 10 000

Övriqa bidraq och qåvor 70 740 15 400

Hyresintäkter 4 700 5 600

Medlemsavqifter 41 300 40 100

Övriqa intäkter 380 a 749

Räntor 7A 65

Summa intäkter 139 545 157 044

-1 1 218



Balansräkning 2020

Högsby sockens hembygdsförening
Beloppen är åvrundade till hela kronor

Not I : Värdeföråndring ej redovisad. Fondvårde per 2020-12-31 : 51 878 kr.
Not 2: Värdeförändring ej redovisad. Fondvärde per 2020-12 31i66972kt.

Styrelsens underskrifter

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningarna.
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Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Kassa I 543 1 443

Handelsbanken Höqsby 56 547 56 547

Sparbanken Höqsby 177 765 't42 967

Robur fond Swedbank 45109 45 109

Handelsbankens fondbolaq 2 52 347 52 347

Summa tillqånqar 333 311 294 453

Eqet kaDital och skulder

Eqet kapital 290 188 302 679

Årets resultat 42 923 -12 491

Leverantörsskulder 0 7 66s

Förbetalda intäkter 200 600

Summa eqet kaDitaloch skulder 333 3',II 294 453

Nina Schön Wallenberg



Revisionsberättelse
Högsby sockens hembygdsförening

Vi har granskat årsberättelse och bokföringen samt styrelsens
förvaltning. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig
grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
fel.

En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsinformationen i årsredovisningen. Vi har
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund
för våra uttalande nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställ-
ning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid
med föreningens stadgar.
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