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Revisionsberattelse
Till f6reningsstamman  i  Res6  Fiber ekonomisk f6rening org.nr 769624-2085

Rapport om arsredovisningen

u€talainder.

Jag  har  utf6rt  en  revision  av  arsredovisningen  for  Res6  Fiber
ekonomisk f6rening for ar 2021.

Enligt  min  uppfattning  har arsredovisningen  upprattats  i  enlig~
het med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avse-
enden  rattvisande  bild  av  f6reningens  finansiella  stallning  per
den 31  december 2021 och av dess finansiella resultat for 5ret
enligt       arsredovisningslagen.       F6rvaltningsberattelsen       ar
f6renlig  med arsredovisningens 6vriga delar.

Jag  tillstyrker  darf6r  att  f6reningsst8mman  faststaller  resul-
tatrakningen och  balansrakningen for f6reningen.

®rund f6r uS€alanden

Jag   har   utf6rt   revisionen   enligt   International   Standards   on
Auditing (lsA) och god revisionssed i Sverige.  Mitt ansvar enligt
dessa    standarder   beskrivs    narmare   i    avsnittet   f?evi.sons
ansvar.  Jag  ar  oberoende  i  f6rhallande  till  f6reningen  enligt

god  revisorssed  i  Sverige  och  har  i  6vrigt  fullgjort  mitt  yrkes-
etiska ansvar enligt dessa  krav.

Jag anser att  de  revisionsbevis jag  har  inhamtat ar tillrackliga
och andamalsenliga  som grund for mina  uttalanden.

S€vrelsens ansvar

Det  ar  styrelsen  som   har  ansvaret  for  att  3rsredovisningen
upprattas och att den ger en  rattvisande bild enligt 8rsredovis-
ningslagen.  Styrelsen  ansvarar  aven  for  den  interna  kontroll
som den  bed6mer ar n6dvandig for att uppratta en arsredovis-
ning  som  inte  innehaller  nagra  vasentliga  felaktigheter,  vare
sig dessa  beror pa oegentligheter eller  misstag.

Vid  upprattandet  av  8rsredovisningen  ansvarar  styrelsen  for
bed6mningen  av  f6reningens  f6rmaga  att  fortsatta  verksam-
heten. Den upplyser,  nar sa ar tillampligt, om f6rhallanden som
kan  paverka  f6rmagan att fortsatta  verksamheten  och att an-
vanda  antagandet  om  fortsatt  drift.  Antagandet  om  fortsatt
drift  tillampas  dock  inte om  beslut  har fattats  om  att  avveckla
verksamheten.

Faevisorns ansva]r

Mina  mal  ar  att  uppna  en  rimlig  grad  av  sakerhet  om  att  ars-
redovisningen  som  helhet  inte  inneh8ller  nagra  vasentliga  fel-
aktigheter,    vare    sig    dessa    beror    pa    oegentligheter    eller
misstag,  och  att  lamna  en  revisionsberattelse  som  innehaller
mina  uttalanden.  Rimlig  sakerhet  ar  en  hog  grad  av  sakerhet,
men  ar  ingen  garanti  for att  en  revision  som  utf6rs  enligt  lsA
och  god  revisionssed  i  Sverige  alltid  kommer  att  upptacka  en
vasentlig   felaktighet   om   en   sadan   finns.   Felaktigheter   kan
uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
vasentliga    om    de    enskilt    eller    tillsammans    rimligen    kan
f6rvantas paverka  de ekonomiska  beslut som anvandare fattar
med  grund  i arsredovisningen.

Som  del  av  en  revision  enligt  lsA  anvander jag  professionellt
omdome  och  har  en  professionellt  skeptisk  installning  under
hela  revisionen.  Dessutom:

•       identifierar  och   bed6mer  jag   riskerna   for  vasentliga  fel-

aktigheter   i   arsredovisningen,   vare   sig   dessa   beror   pa
oegentligheter      eller      misstag,      utformar      och      utf6r

gransknings8tgarder  bland  annat  utifran  dessa  risker  och
inhamtar       revisionsbevis       som       ar       tillrackliga       och
andamalsenliga     for    att     utg6ra     en     grund     for     mina
uttalanden.    Risken   for   att   inte   upptacka   en   vasentlig
felaktighet  till  f6ljd  av  oegentligheter  ar  h6gre  an  for  en
vasentlig   felaktighet   som    beror   pa    misstag,    eftersom
oegentligheter      kan      innefatta     agerande      i      maskopi,
f6rfalskning,  avsiktliga  utelamnanden,  felaktig  information
eller 8sidosattande av  intern  kontroll.

•       skaffar  jag  mig  en  f6rstaelse  av  den  del  av  f6reningens
interna  kontroll  som  har  betydelse for  min  revision  for att
utforma  granskningsatgarder som ar lampliga  med  hansyn
till omstandigheterna,  men inte for att uttala mig om effek-
tiviteten  i  den  interna  kontrollen.

•       utvarderarjag lampligheten ide redovisningsprincipersom

anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen  och  t"lh6rande  upplysningar.

•       drar   jag    en    slutsats   om    lampligheten    i   att   styrelsen
anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen.  Jag  drar ocksa  en  slutsats,  med  grund  i
de inhamtade revisionsbevisen, om det finns n8gon vasent-
lig  osakerhetsfaktor som avser sadana  handelser eller for-
hallanden   som   kan   leda   till   betydande   tvivel   om   fore-
ningens f6rmaga  att fortsatta  verksamheten.  Om jag  drar
slutsatsen   att   det   finns   en   vasentlig   osakerhetsfaktor,
maste  jag  i  revisionsberattelsen  fasta  uppmarksamheten
pa  upplysningarna  i  arsredovisningen  om  den  vasentliga
osakerhetsfaktorn  eller,  om  sadana  upplysningar  ar  otill-
rackliga,  modifiera  uttalandet  om  arsredovisningen.  Mina
slutsatser baseras p8 de revisionsbevis som  inhamtas fram
till   datumet  for   revisionsberattelsen.   Dock   kan   framtida
handelser   eller   f6rhallanden   g6ra   att   en   f6rening   inte
langre kan fortsatta  verksamheten.

•      utvarderar  jag   den   6vergripande   presentationen,   struk-
turen  och  inneh8llet  i  8rsredovisningen,  daribland  upplys-
ningarna,   och   om   arsredovisningen   8terger   de   under-
liggande transaktionerna  och  handelserna  pa  ett  satt  som

ger en  rattvisande bild.

Jag   m3ste   informera   styrelsen   om   bland  annat   revisionens

planerade  omfattning  och  inriktning  saint  tidpunkten  for  den.
Jag   maste   ocks8   informera   om   betydelsefulla   iakttagelser
under  revisionen,  daribland  de  eventuella  betydande  brister  i
den  interna  kontrollen som jag  identifierat.


