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Styrelsen för Chihuahuacirkeln får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Rasklubben Chihuahuacirkeln ingår som medlemsorganisation i specialklubben SDHK.
Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med
den i rasklubben ingående rasen.
Föreningen har sitt säte i Halmstad.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Med hänvisning till pågående pandemi har både Kalix och Stora CC fått ställas in.
Mer om året presenteras i separat verksamhetsberättelse avseende år 2021.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
17
99
100,0

2020
44
46
100,0

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

277 278
91 426
368 704

368 704
368 704

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
Vilken kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

17 497
261 950
279 447

43 721
269 316
313 037

-122 584
-65 437
0
-188 021
91 426

-194 869
-65 116
-7 545
-267 530
45 507

Resultat efter finansiella poster

91 426

45 507

Resultat före skatt

91 426

45 507

Årets resultat

91 426

45 507

Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Not
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2021-12-31

2020-12-31

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

368 704
368 704
368 704

277 278
277 278
277 278

SUMMA TILLGÅNGAR

368 704

277 278

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
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Not

2021-12-31

2020-12-31

277 278
91 426
368 704
368 704

253 275
24 004
277 279
277 279

0
0

-1
-1

368 704

277 278

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2022

Madelen Rossköld
Revisor

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Halmstad den 30 april 2022
Hélène Andersson
Ordförande

Madelen Rossköld
Revisor
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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Chihuahuacirkeln intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på föreningsstämma . Föreningsstämman beslutade att godkänna
styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.

Hélène Andersson, ordförande
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Chihuahuacirkeln
Org.nr 802441-7811

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Chihuahuacirkeln för räkenskapsåret 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Chihuahuacirkelns finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Revisorns ansvar
Mina 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, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Chihuahuacirkeln för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
lagen om ekonomiska föreningar.

den 26 april 2022
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