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ag har utfiirt en revision av Arsredov isn ingen
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I.

Mitt ansvar iir uttala mig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Jag har utltift revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att jag fdljer
yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen for att uppn6 rimlig siikerhet att irsredovisningen inte
inneh6ller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika itgiirder inhiimta revisionsbevis om
belopp och annan information i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka Etgiirder som skall utf6ras, bland annat
genom att beddma riskerna flor viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi fel eller
oegentligheter. Vid denna riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som iir relevanta ftir
hur foreningen uppriittar 6rsredovisningen for att ge en riittvisande bild i syfte att utforma granskningsitgiirder
som iir iindamfllsenliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten
i loreningens interna kontroll. En revision omfattar ocksi en utviirdering av iindamAlsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvants och av rirnligheten i styrelsens uppskattningar i irsredovisningen, liksom
en utvardering av den dvergripande presentationen i firsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir

tillriickliga och iindamdlsenliga som grund lbr rnina uttalande

Uttalanden:

Enligt min uppfattning har Arsredovisningen upprAttats i enlighet rned 6rsredovisningslagen och ger en i alla
viisentligaavseendenenriittvisandebildavfloreningensfinansiellastiillningperden3l
december20 l8ochav
dess finansiella resultat Itjr 6ret enligt flrsredovisningslagen. Verksamhetsberiittelsen iir ftirenlig med
Arsredovisningens 6vriga delar.
Jag tillstyrker darfdr att fureningsstAmrnan faststiiller resultatrakningen och balansriikningen

ltir fdreningen.

Utdver min revision av Arsredovisningen har jag aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for fdreningen

fiir verksamhetsiret.
Mitt ansvar ar att med rimlig siikerhet uttala mig om fdrslaget till dispositioner betriiffande ltireningens vinst
eller fiirlust och orn ltirvaltningen pfl grundval av rxin revision.
Som underlag lor mitt utl6tande om

-

till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller fdrlust harjag granskat om
forslaget iir ftirenligt med lagen om ekonomiska fiireningar.
ansvarsflihet harjag ut6ver min revision av flrsredovisningen granskat viisentliga beslut, AtgArder och
forh6llanden i foreningen for att kunna bedOma om nflgon styrelseledamot iir ersiittningsskyldig mot
foreningen. Jag har iiven granskat annat om nigon styrelseledamot p6 annat siitt handlat i strid med
lagen om ekonomiska ltireningar, Srsredovisningslagen eller floreningens stadgar.
styrelsens florslag

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat iir

tillriickliga och andam6lsenliga som grund for mina

uttalanden.
Jag tillstyrker att floreningsstamman disponerar vinsten enligt ftirslaget i florvaltningsberiittelsen och beviljar
styre I sens ledamdter ansvarsfrihet fiir riiken skapsdret.
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