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Verksamhetsberättelse l'lrnnnmislz f?iranino liir Erot ){l)l

Likvidationstid 1 jan 2021 tom 29 sept 2021

Bakgrund.
Ordinarie foreningsstiimma den 4 okt2020 beslutade att aweckla Wiskansfiber Ekonomisk
Iörening och gå i likvidation, likaledes beslutade en extra sttimma den 18 nov 2020.
Vid extra ftireningsstämma den 18 nov valde stiimman att utse
Tommy Andersson (49 0222 - 1 7 7 1) till likvidator.

Räkenskapsaret 2020 tom 31 dec 2020 beslutades om vid en ordinarie stämma den I 1 april
2021. Ståimman delgav styrelsen ansvarsfrihet tom 20 nov 2A20 och Stiimman delgav
likvidatorn Tommy Andersson ansvarsfrihet fran 21 nov tom 31 dec2020.

Bolagsverket datum 22 dec2020, ärende 752742. Angående utlysning om borgeniirer sker
den 28 dec 2020. Bolagsverket meddelade i juni 2021 att inga ekonomiska krav fanns mot
föreningen.

Verksamhet202L,
Föreningen har bara genomfiirt möten enligt stadgar och Bolagsverkets anvisningar.
Likvidatorn har ftirberett möten och aweckling av ft)reningens ekonomi.
Föreningens medlemmar är kallade till en avslutande stämma den29 sept 2021, som
publiceras i Ljungan Bladet den 6 sept 2021.
Den sista avgiften fiir affiirskonto iir betald till banken i jan202l.
Likvidatom besökte bankkontoret den 27 aug202l,
Då utfordes de sista transaltionema på afftirskontot ftr utbetalning till Ede byalag Stöde och
till Kapellgården Storboda Torpshammar, enligt stiimmans beslut den 4 okt2020.
Alla angagemang i SHB Handelsbanken Ånge är nu avslutade den 27 atgz}zl.

Likvidatorn planerar for att genomft)ra stämma den 29 sept202I och diirefter enligt stiimmans
beslut kommer likvidatorn att slutredovisa till Bolagsverket.
Likvidator med ftireningens medlemmar kommer därmed att aweckla Wiskansfiber
Ekonomisk ftirening.

Likvidatorn tackar alla medhjälpare fi)r gott samarbete

Storboda den29 sept 2021.

Tommy Andersson
Likvidator.
Adress: Storboda 351,
84175 Torpshammar.
E-post: tommy@storboda. se



Resultaträkning
Wiskansfi ber ekonomisk förening
769628-1729

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-08-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-08-31

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5910 Annonsering
6570 Bankkostnader
6993 Lämnade bidrag och gåvor

Rörelseresultat

Flnansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultåt före skatt

aenÄxnar RESULTAT

Årets bokförcla resultat
8999 Årets resultat

Perioden Ackumulerat

O,OO

-3 950,00
-1 250,00

-47 489,7O

O,OO

-3 950,00
-1 250,00

-47 489,70

-52 689,70 -52 689,70

-52 689,70 -52 689,70

-52 689,70 -s2 689,70

-52 689,70 -52 689,70

-52 689,70

-52 689,70

-52 689,70

-52 689,70

Utskrivet av Linnåa Eriksson 2021-08-31 L6:44:54 Visma eEkonomi



Balansräkning
Wiskansfiber ekonomisk förening
769628-1729

natenskapsår: 2021-01-01 - 2021-08-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-08-31

rrulcÅncln

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Uateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstitlgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättni ngstillgångar
Varulager mm

Kortfristiga fordringar

övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapltal

Balänserad vinst eller förlust
2091 Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat
2099 Årets resultat

Summa eget kaPital

Obeskattade reserver
Summa obeskattade resenter

Avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder

2890 Övriga kortfristiga skulder

vid
periodens

början Förändring

vid
periodens

slut

0,00

52 689,70

0,00

-52 689,70

0,00

0,00

52 689,70 -52 689,70 0,00

52 689,70 -52 689.70 O,OO

5 837,45 -22 089,70

L6 252,25 22 0A9,70

-27 927,L5

5 437,45

-22 089,70 22 089,74 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-30 600,00 30 600,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-30 600,00 30 600,00 0,00



vad
periodens

börJan Förändring

vid
periodens

slut
Summa kortfristiga skulder

SUMI'IA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-30 600,00 30 600,00 0,00

-52 589,70 32689,70 o,oo

BERÄKilAT RESULTAT O,O0 o,oo o,oo

Utskrivet av Linnåa Eriksson 2021-08-31 t6:43:L7 Visma eEkonomi
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Wiskansfiber ekonomisk förening
Org.nr 769628-!729

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wiskansfiber ekonomisk förening för
rä kenska pså ret 2021-01-01-202 1-09-29.

Li kvid oto rns a nsvo r fö r å rcredov isn i n ge n
Det är likvidatorn som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som likvidatorn bedömer är nödvändig för
att upprätta en ärsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa

standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå

rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i likvidatorns uppskattningar i

redovisningen, Iiksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Uttolanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 29

september 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förva ltningsberättelsen är förenlig med å rsredovisningens övriga dela r.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.

Wiskansfi ber ekonomisk föreninE, Org.nr 7 6962*L7 29
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag utfört en revision av verkställandet av årsstämmans
beslut den 4 oktober 2O20 beträffande disposition av föreningens upparbetade vinst. Jag har även

utfört en revision av likvidatorns förvaltning för Wiskansfiber ekonomisk förening för räkenskapsåret
2021,-0 1, -O L-2021,-09 -29 .

Likvidotorns onsvar
Det är likvidatorn som har ansvaret för att verkställa årsstämmans beslut om disposition beträffande
föreningens upparbetade vinst, och det är likvidatorn som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen

om ekonomiska föreningar.

Revisorns onsvor
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om verkställandet av årsstämmans beslut
beträffande disposition av föreningens upparbetade vinst och om fiirvaltningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat tagna beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen for att kunna bedöma om likvidatorn är
ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om likvidatorn pä annat sätt har handlat i

strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttolanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman godkänner likvidatorns handläggning av årsstämmans beslut om

disposition beträffande den upparbetade vinsten och beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för
rä kenska psåret.

Stöde 2021-09-29

{\crywt*AFa
Margareta Frö16n

Revisor

Wiskansfiber ekonomisk förenin g, Org.nt 769628-1729


