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Räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har granskat årsredovisningen för Viltpassets samfällighetsförening. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 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 innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig de beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. 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. Jag anser att de underlag jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 

 



årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 
 
Jag tillstyrker 
att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt stadgar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för 
Viltpassets samfällighetsförening för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min 
revision. 

Revisorns arbete och observationer  
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen granskat stadgar, protokoll från årsstämman och styrelsebeslut för att 
förstå förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet. 
 
Jag har noterat följande förbättringar sedan förra året: 

I. Redovisningssystemet hos fastum med regler för hantering av attestering av fakturor, 
koppling mellan fakturor och konton i redovisningen, och möjlighet att direkt hitta 
vilka fakturor som är kopplade till vilka konton är en stor förbättring gentemot tidigare 
års tjocka pappersbuntar. Föreningen har, vad det gäller den ekonomiska 
redovisningen, tagit steget in i 20-hundratalet. 

 
Jag har noterat följande brister: 

I. I Sammanställningen för budgeten från årsmötet 2019-04-08 så framgår det att 
avsättningen till förnyelse-(reparations-)fond ska vara 60 000 kr för 2019 (GA5 30 
000 kr) . I årsredovisningen så är bara 50000 kr hanterat under Förändring av eget 
kapital (GA5 20 000 kr). Denna aspekt av förändring av avsättning av eget kapital 
finns inte nämnd som beslutspunkt vid något av de tre styrelsemöten som hållits 
under året. 
Det här innebär att vi har redovisat 10 000 kr mindre i fonden och 10 000 kr mer i 
föreningens övriga kassa. Eventuellt kan det påverka framtida beslut om hur vi väljer 
att disponera fondens pengar för GA5. 

 



II. Faktura 193320 från Struktura (löpnr 14) gäller Redovisningstjänster för mars. 
Faktura 193358 från Struktura (löpnr 43) gäller Redovisningstjänster för jan - jun. Jag 
hittar ingen vidare kommunikation eller tydliggörande hur dessa fakturor förhåller sig 
till varandra. 
Det ser ut som om föreningen betalat tjänsterna för mars dubbelt. Jag gissar att det 
är fakturorna från leverantören som är förvirrande och jag förstår att styrelsen har 
accepterat ett muntligt klargörande från leverantören. 

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

Uttalanden 
Jag tillstyrker 
att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
 
 
 
Tumba 2020-12-14 
 
 
 
Linus Tolke 
av årsstämman 2019-04-08 utsedd, icke auktoriserad, revisor 

 


