Revisionberöttelse Föreningen Nyckelryttarna 2020
Vi har gronskat årsredovisningen

för Föreningen Nyckelryttarna

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning. Denna ska ge en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen samt stå 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.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige, vilket innebär att vi har planerat och utfört
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet avseende att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.
Den ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 3l december 2A2O
och av dess finansiella resultat fcir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är fcirenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer

resultat- och balansräkn ingen.
Som underlag fcir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen.
Granskningen har genomförts för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund

för vårt uttalande.
Vi har dock två förslag till förbättring till kommande år:
1; Att försöka förbättra kvaliteten på de fakturor som betalas av föreningen, så att det blir

mer tydligt vad de avser och att det inte råder några tvivel om vad dessa är specificerade för.
2; Att i de fall utbetalning sker till privatpersoner som tex. lagutbetalningar besluta om detta
på styrelsemöte för att underlätta arbetet och styrka kassören i sitt arbete.
Styrelsens ledamöter hor enligt vår

uppfottning inte handlat i strid med löreningens

stadgar.
Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter onsvarcfrihet.
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