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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Ösbydalens Samfällighetsförening, org. nr 717900-0067 
 

 
Rapport om årsredovisningen 
Undertecknad har reviderat årsredovisningen för 

Ösbydalens Samfällighetsförening för räken-

skapsåret 2014. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprät-
ta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. 
 

Revisorns ansvar 
Revisorns ansvar är att uttala sig om årsredovis-
ningen på grundval av revisionen. En revision in-
nefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga fel i årsredovisningen. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur föreningen upprättat årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild. Syftet med gransknings-
åtgärderna är inte att uttala sig om effektiviteten 
i föreningens interna kontroll. Jag anser att de 
revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som 
grund för mitt uttalande. 
 

Uttalande 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med god sed och ger i alla vä-
sentliga avseenden en rättvisande bild av före-
ningens finansiella ställning per 31 december 
2014 och av dess finansiella resultat för året.  
 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen.

 

Förvaltning 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som ansvarar för föreningens 
förvaltning enligt lagen om förvaltning av sam-
fälligheter likaså för förslag till dispositioner be-
träffande resultatet. 
 

Revisorns ansvar 
Revisorns ansvar är att med rimlig säkerhet ut-
tala sig om förvaltningen på grundval av revi-
sionen. Revisionen är utförd enligt god revi-
sionssed i Sverige.  
 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfri-
het har jag utöver revisionen av årsredovisning-
en granskat väsentliga beslut, åtgärder och för-
hållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot har företagit någon åt-
gärd eller gjort sig skyldig till försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet. Har också 
granskat om någon styrelseledamot på annat 
sätt har handlat i strid med lagen om förvaltning 
av samfälligheter, årsredovisningslagen eller 
föreningens stadgar. 
 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mitt uttalande. 
 

Uttalande 
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar 
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter an-
svarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 
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