Revisionsberdttelse till ersmdtet i Forshdllabygden Fiber
Ekonom isk Foren i ng Orga n isationsn

um

mer 769 627 -9939

Vi har granskat Srsredovisningen for Forshiillabygden Fiber Ekonomisk Forening.
Styrelsens ansva r for 6rsredovisningen.
Det dr styrelsen som har ansvaret for att uppretta en Srsredovisning som ger en rdttvisande bild
enligt 6rsredovisningslagen och fdr den interna kontroll som styrelsen bedomer dr nddvdndig fdr att
upprdtta en Srsredovisning som inte innehiller visentliga felaktigheter, vare sig de beror pi

oegentligheter eller

pi

fel.

Revisorns ansvar

Virt

ansvar dr att uttala oss om Srsredovisningen p5 grundval avvir revision. Vi har utfort revisionen
enligt god revisionssed iSverige, Vi har planerat och utfort revisionen for att uppnS rimlig sdkerhet

att 6rsredovisningen inte innehSllervdsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika
Stgdrder inhdmta revisionsbevis om belopp och annan information iSrsredovisningen, Revisorn vdljer
vilka Stgdrder som ska utforas, bland annat genom att bedoma riskerna for vdsentliga felaktlgheter i
Srsredovisningen, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller p5 fel. En revision innefattar ocks6 en
utvdrdering av dndamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvdrdering av den overgripande presentationen
i 6rsredovisningen, Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat iir tillrdckliga och dndamSlsenliga
som grund for vira uttalanden.
Utta

la

nden

Enligt v5r uppfattning har 6rsredovisningen uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger
en i alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av foreningens finansiella stiillning per den 31

december 2019 och av dess finansiella resultat for Sret enligt Srsredovisningslagen.
Forvaltningsberiittelsen iir forenlig med Srsredovisningens ovriga delar.Vi tillstyrker ddrfor att
5 rsmotet faststii ller resu ltat-och bala nsrd kni ngen,
Styrelsens ledamdter har enligt vdr uppfattning inte handlat i strid med foreningens stadgar.Vi
tillstyrker att foreningens Srsmote beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for riikenskapsiret.
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