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Ftapport om andra krav enligt lagar och andra
f6rfattningar
uttalanden
Ut6ver min revision av arsredovisningen har jag 5ven utf6rt en
revision av styrelsens f6rvaltning av Res6 Fiber ekonomisk

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander jag professionellt omd6me och har en professionellt

f6rening for ar 2021 saint av forslaget till
betraffande f6reningens vinst eller forlust.

skeptisk

dispositioner

Jag tillstyrker att f6reningsstamman behandlar f6rlusten
enligt
f6rslaget
i
f6rvaltningsberattelsen
och
beviljar
styrelsens ledam6ter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Grund f6r u€talainden
Jag har utf6rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt

ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet f?evi.sons
ansvar. Jag 6r oberoende i f6rhallande till f6reningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga

och andamalsenliga som grund for mina uttalanden.

installning under hela revisionen. Granskningen av
f6rvaltningen och f6rslaget till dispositioner av f6reningens

vinst eller f6rlust grundar sig framst p3 revisionen av raken-

skaperna. Vilka tillkommande granskningsatgarder som utf6rs

baseras pa min professionella bed6mning med utgangspunkt i
risk och vasentlighet. Det innebar att jag fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och f6rhallanden som ar
vasentliga for verksamheten och dar avsteg och 6vertradelser
skulle ha sarskild betydelse for f6reningens situation. Jag gar
igenom och pr6var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

atgarder och andra f6rhallanden som ar relevanta for mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande
om styrelsens f6rslag till dispositioner betraffande f6reningens
vinst eller f6rlust har jag granskat om f6rslaget ar f6renligt
med lagen om ekonomiska f6reningar.

Sgvrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for f6rslaget till disposi-
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tioner betraffande f6reningens vinst eller f6rlust. Vid f6rslag

t"I utdelning innefattar detta bland annat en bed6mning av om
utdelningen ar f6rsvarlig med hansyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av f6reningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigt.

Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar for f6reningens organisation och f6rvaltningen av f6reningens angelagenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlopande bed6ma f6reningens ekonomiska situation och att tillse att f6reningens organisation ar utformad sa
att bokf6ringen, medelsforvaltningen och f6reningens ekonomiska angelagenheter i 6vrigt kontrolleras p8 ett betryggande

satt.

Revis®rns ansvar
Mitt mal betraffande revisionen av f6rvaltningen, och darmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, 5r att inhamta revisionsbevis

for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bed6ma om nagon
styrelseledamot i nagot vasentligt avseende:
•

f6retagit nagon8tgard ellergjortsig skyldig till n8gonf6r-

summelse som kan f6ranleda ersattningsskyldighet mot
f6reningen.

•

pa nagot annat satt handlat i strid med lagen om ekonomiska f6reningar, arsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mal betraffande revisionen av f6rslaget till dispositioner
av f6reningens vinst eller f6rlust, och darmed mitt uttalande

om detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bed6ma om
f6rslaget ar f6renligt med lagen om ekonomiska f6reningar.
Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti
for att en revision som utf6rs enligt god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptacka atgarder eller f6rsummelser som
kan f6ranleda ersattningsskyldighet mot f6reningen, eller att
ett f6rslag till dispositioner av f6reningens vinst eller f6rlust

inte 5r f6renligt med lagen om ekonomiska f6reningar.
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