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Revisionsberättelse

Till stämman i Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening, 769623-5816

Rapport om årsredovisningen:

Undertecknad har reviderat årsredovisningen för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk 
förening för år 2018-01-01--2018-12-31

Styrelsens ansvar för årsredovisningen:

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar:

Undertecknads ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision.
Undertecknad har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.
Undertecknad anser, att de de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenligasom grund för uttalandena nedan.

Uttalanden:

Enligt undertecknads uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

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

Utöver revisionen av årsredovisningen har undertecknad även reviderat förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens förlust samt styrelsens förvaltning av Sanda 
Västergarn Fiber Ekonomisk förening för år 2018-01-01--2018-12-31

Styrelsens ansvar:

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust och förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.
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Revisorns ansvar:

Undertecknads ansvar är att med rimlig säkerhet uttala sigom förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min 
revision.

Som underlag för undertecknads uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträff-
ande föreningens vinst eller förlust, har undertecknad granskat om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.
Vidare har undertecknad som underlag för uttalandet om ansvarsfrihet utöver revisionen 
av årsredovisning granskat beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedömma, om någon styrelseledamot ärersättningsskyldig mot föreningen.
Undetecknad har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i 
strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar.

Undertecknad anser, att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och ända-
målsenliga som en grund för undertecknads uttalande.

Uttalande:

Undertecknad tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen om, att denna balanseras i ny räkning och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sanda 2019-04-01

Peter Bäärnhielm
Revisor


