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Revisionsberättelse
Till Årsmötet 2021 i släktföreningen Huss

Rapport om drsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen för Släktföreningen Huss

Styrelsensansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en răttvisande

ld enligtårsredovisningslagenoch för denintema kontroll somstyrelsen bedömer är

O
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nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte inneháller väsentliga felaktigheter,
vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Värt ansvar år att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har

utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen
för att uppná rimlig säkerhet att årsredovisningen inte inneháller väsentliga

felaktighete.
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.

Vi anser at de revisionsbevis vi har inhämtat är ilräckliga och ändamälsenliga som grund
för våra uttalanden.

Utalanden
Enligt vär uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger en i alla väsentligaavseendenrätvisande bild av föreningens nansiclla ställning
per den 31 december 2020 och av dess nansiella resultat för äret enligt

årsredovisningslagen.
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Förvaltningsberättelsen äir förenlig med årsredovisningens övriga

delar. Vi tilstyrker därför att ársmötetfaststäalerresultat- och
balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver var revision av ărsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning
för
Slaktföreningen Huss för räkenskapsăret2020-01-01 tom 2020-12-31.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns casvear

Vârt unsvar är att med rimlig säikerhetuttala oss om förvaltningen på grundval av vár

revision. Vi har utfört revisionen enligt godrevisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av

arsredovisningcngranskatväsentligabeslut,åtgärderoch förhállanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till försummclse som kan föranledaersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för värt uttalande.

Uttalanden
Styrelscns ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att föreningensårsmöte beviljarstyrelsensledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret och föreslår att årets resultat disponeras enligt stadgarna.

Gävle 2021-03-26

Anders Krantz

O

O

Stockhoim 2021-03-26

natun
Lena Huss

