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Revisionsberflttelse
Till ftireningsstdmman i Ideella fiireningen Sambruk med firma Sambruk i sverige

org.nr 8oz4z8-2785

Rapport om fi.rsbokslutet

Uttalande

Jag har utfcirt en revision av irsbokslutet fiir Ideella ftireningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige ftir 6r

2OL9.

Enligt min uppfattning har Srsbokslutet i allt vdsentligt uppriittats i enlighet med bokforingslagen'

vi tillstyrker diirfor att f<ireningsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen'

Grundfor uttalande

Jag har utf<irt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god-revi-sionssed i.Sverige' Mitt

ansvar enligt dessa standardei beskrivs ndrmare i avsnittet Reuisorns Qnsuar. Jag dr oberoende i fdrhflllande till
ia.""i"g"""""ligt god ."riro*"a iSverige och har i dwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav'

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat [r tillriickliga och dndamfllsenliga som grund ftir mina

uttalanden.

Annan information iin &r sb okslutet

Det dr styrelsen som har ansvaret ftir den andra informationen. Den andra informationen bestir av

verksamlretsinformation och iterfinns pl r-zo i detta samlade dokument'

Mitt uttalande avseende irsbokslutet omfattar inte denna information och jag g<ir inget uttalande med

bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av irsbokslutet dr det mitt ansvar att ldsa den information som identifieras ovan och

<ivervlga om informationen i vdsentlig utstrdckning ir oforenlig m-ed€rsbokslutet. Vid denna genomging-bea}tar
jag evei den kunskap jag i riwigt inhlintat under revisionen samt bedtimer om informationen i iivrigt verkar

innehilla vlsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat pfl det arbete som har uttiirts avseende denna information, drar slutsatser att den andra

infoilationen innehiller en vlsentlig felaktighet, iir jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens ansuor

Det [r styrelsen som har ansvaret fcir att flrsbokslutet upprlttas och ftjr att bokftiringslagen tilliimpas vid
upprittande av Arsbokslutet. Styrelsen ansvarar iven fiir den interna kontroll som den bedrimer 5r ntidviindig ftir
att upprdtta ett flrsbokslut som inte innehiller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfl
oegentligheter eller pl fel.

Vid upprdttandet av irsbokslutet ansvarar styrelsen fcir bedcimningen av fcireningens fcirmflga att fortsdtta
verksamheten. Den upplyser, ndr sl iir tilliimpligt, om ftirhflllanden som kan pflverka frirmigan att fortsdtta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera ftireningen, upphcira med verksamheten eller inte har nigot realistiskt alternativ till
att gcira nflgot av detta.

Reuisorns ansuor

Mina m5l ir att uppnfl en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsbokslutet som helhet inte innehflller nigra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pfl fel, och att ldmna en revisionsberdttelse
som innehflller mina uttalanden. Rimlig sdkerhet 1r en hcig grad av sdkerhet, men hr ingen garanti ftir att en
revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet
om en sidan finns. Felaktigheter kan uppstfl pfl grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de
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enskilt eller tinsammans rimligen kan forvlntas phverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i

irsbokslutet.

SomdelavenrevisionenligtlsAanvhnderjagprofessionelltomdtjmeochharenprofessionelltskeptisk
instlllning under hela revisionen' Dessutom:

oidentifierarochbediimerjagriskernafcirvlsentligafelaktigheteriirsbokslutet,varesigdessaberorp&
oegentlighete, "il".;;i;ffiior-1. "d "ii;;;;ir["i.,gt5tsata"Jr'*a 

annat utifrfln dessa risker och

inhimtar ,"risior,.ulris som rr t.rra"riiiu 
""ri 

ii"Ju*arl".ri-ga f<ir att utgcira en grund frjr mina

uttatanden. Risken ftir att inte 
"pp,a.k" 

:;;;t#lB i;];ki,'lil tiir?Oi:a it oegeritligheter hr htigre in ftir

en vdsentlig felaldighet som beror pa f"l,;il;;;-o"egentlifh.eter kan innefatti agerande i maskopi'

ftirfalskning, avsiktliga uteldmnanden,i;hkiiil;i"duliori"u". flsidosdttande av intern kontroll'

. skaffar jag -ig';; A;rta"Is" ato d"t d"l ;;;;;"itg"n-s interna kontroll som har betydelse for min

revision fb. ".i;ilHffiilil;tatse;i;;;;;h 
Idmpliga med hlnsvn till omstrndigheterna' men

inte ftir att utt;la ;i; orfi etrektiviiet"n i d"' interna kontrollen'

. utvdrderar jag liimpligheten i de redwisningsprinciper s.om anvhnds och rimligheten i styrelsens

,pptf.utt"ing"utit"aoluit"i"gen och tillh<irande upplysningar'

. drar jag 
", 

.lr;;;;; liimp"ligheten i utt ,ty.as"" anviinder antagandet om fortsatt drift vid

upprdttandet;;;J;i;i;i!t.ius dt"t;;kt't;;ti"it"tt, t*a s*ia i de inhdmtade revisionsbevisen' om

huruvida det finns nigon visentlig osdkerhetsfaktor som avseisfldana hdndelser eller fiirhillanden som

kan teda till betydandi tvivel om f6r";i;;;; ^f6r1ag{"tt 
fortsltta verksamheten' om jag drar slutsatsen

att det finns #'rlli'i,ltil'#*ir;;;i;il;i ;r.t" juI-i revisionsberiittelsen fista uppmdrksamheten p5

upplysningar;; ia;;aili.t o- d"";;;li;;J.{5g'r,"1rt."ltorn eller, om s8dana upplvsninsar 6r

otillriickliga, *"iin"r" 
"ttalandet 

o- arcuoi.rririet. Mina slutsatser baseras pfl de revisionsbevis som

inhlmtas fram till datumet to. ."rrrioisilI.attlr.L"-o"ck kan framtida hdndelser eller ftirh&llanden g6ra

att en fiirening inte ldngre kan fortsdtta verksamheten'

. utvirderarjag den tivergripande-presentationen, strukturen och innehflIlet i irsbokslutet' diiribland

upplysningaril, ffi';#ffi;k"ili;ia;;;;;;;" r,a"ttiggu"de transaktionerna och hlndelserna i

eniigt et med bokfiiringslagen'

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens plarterade-omfattning och inriktning samt tidpunkten

f<ir den. Jag maste r.#idil"i" Li'u"ira"i;;tuil";kdselser under revisionen, ddribland eventuella

;;tyJil;i;ister i den interna kontrollen som jag identifierat'

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalande

uttiver min revision av lrsbokslutet har jag dven utftjrt en revision av styrelsens fcirvaltning ftir Ideella f<ireningen

Sambruk med firma Sambruk i Sverige f<ir ir zorg'

Jag tillstyrker att f<ireningsstdmman beviljar stgelsens ledamtiter ansvarsfrihet ftir rdkenskapsiret'

Grundfor uttalande

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet

Reuisorns onsuar.J"; ;;;;;;Je i f<irhflllande till f<iieningen enligt god revisorssed i Sverige och har i <iwigt

fuUgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat [r tillr:ickliga och dndam5lsenliga som grund fiir mitt uttalande.

Styrelsens rnsuar
Det 1r styrelsen som har ansvaret fiir fcirvaltningen.

Reuisorns ansuar

Mitt mil betrdffande revisionen av frirvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, [r att inhdmta
revisionsbevis fcir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bed<ima om nigon sty'relseledamot i nigot vdsentligt
avseende fciretagit nigon itgdrd eller giort sig skyldig till nflgon ftirsummelse som kan fciranleda
ersdttningsskyldighet mot f<ireningen.
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Rimliesdkerhetdrenhtiggradavsdkerhet,meningengarantiforattenrevisionsomutf6rsenligtgod
revisi6nssed i Sverige alltid kommer att upptiicka i?Sat["t;if"t fcirsummelser som kan fiiranleda

ersdttningsskyldighet mot fiireningen'

som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder jag professionellt omddme och har en

orofessionellt skeptisk instdllnln-g under h"tu .".ririon"r,] Gransknin[en Iu rd*"ttningen grundar sig friimst pi

revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillko*-u"it ,"tu;;*;G;?tc"t[u' 'o- 
Jrots ba"sera-s p8 min professionella

bedtimning med utgflngs'p;;i.t ffik;;h uas"rtffii. oJiri"ui'. att jag.fokuserar granskningen pfl s,dana

itedrder, omr,den 
".h 

f:"rffiil;;a", ,Jr., *-rar#iiGrld; verksamheie,io.ii aar aviieg och iivirtrrdelser skulle

ha sirskilil betydelse ftjr fdreningens situation. jajg-e' ig""ot,, o+ p19',ut fattade beslut' beslutsunderlag'

vidtagna itglrder o"t u,al, i[.fiaffunden som aiiJf"'"it" ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet'

Anmiirkning
utan att det plverkar uttalandena ovan vill vi anmdrka pr att skatter..och avgifter vid ett fetal tilfellen inbetalats

ftjr sent. Forsummelse, ii", a".r.l",e lett till nigon skada, utover driijsmilsrantor'

Stiderhamn den z8 2020

David Hansen
Auktoriserad revisor
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