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Rapport  om årsbokslutet

Uttalande

Vi har ut fört en revision av årsbokslutet  för Södra Lindbackens

samfällighetsförening för år 2020. Bilaga 1 omfattas inte av

vår granskning.

Enligt  vår uppfat tning har årsbokslutet  i allt  väsent ligt upp-

rättats i enlighet med bokför ingslagen.

Grund för ut talande

Vi har ut fört  revisionen enligt  Internat ional Standards on

Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt  dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill föreningen enligt god

revisorssed i Sver ige och har i övrigt  fullgjort  vårt yrkeset iska

ansvar enligt  dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och

ändamålsenliga som grund för vårt  ut talande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för at t  årsbokslutet  upp-

rättas och för at t bokföringslagen t illämpas vid upprät tandet

av årsbokslutet . Styrelsen ansvarar även för den interna

kontrollen som den bedömer är  nödvändig för  at t upprät ta et t

årsbokslut  som inte innehåller några väsent liga felakt igheter,

vare sig dessa beror på oegent ligheter eller misstag.

Vid upprät tandet av årsbokslutet  ansvarar styrelsen för be-

dömningen av föreningens förmåga at t  fortsät ta verksam-

heten. Den upplyser, när så är t illämpligt , om förhållanden som

kan påverka förmågan at t  fortsät ta verksamheten och at t

använda antagandet om fortsat t  drift . Antagandet om fortsat t

drift  t illämpas dock inte om styrelsen avser at t  likvidera

föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något

realist iskt  alternat iv t ill at t  göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är at t  uppnå en r imlig grad av säkerhet om att

årsboksluten som helhet inte innehåller några väsent liga

felakt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller

misstag, och at t lämna en revisionsberät telse som innehåller

våra ut talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

men är ingen garant i för at t  en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t  upptäcka en

väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan upp-

stå på grund av oegent ligheter eller misstag och anses vara

väsent liga om de enskilt  eller t illsammans rimligen kan förvän-

tas påverka de ekonomiska beslut  som användare fat tar med

grund i årsboksluten.

Som del av en revision enligt  ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skept isk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

 ident if ierar och bedömer vi r iskerna för väsent liga fel-

akt igheter i årsbokslutet , vare sig dessa beror på

oegent ligheter eller misstag, ut formar och ut för gransk-

ningsåtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är t illräckliga och ändamåls-

enliga för at t  utgöra en grund för våra ut talanden. Risken

för at t  inte upptäcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av

oegent ligheter är högre än för en väsent lig felakt ighet

som beror på misstag, eftersom oegent ligheter kan

innefat ta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt liga

utelämnanden, felakt ig informat ion eller åsidosät tande

av intern kont roll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens

interna kontroll som har betydelse för vår revision för at t

ut forma granskningsåtgärder som är lämpliga med

hänsyn t ill omständigheterna, men inte för at t  ut tala oss

om effekt iviteten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper

som används och rimligheten i styrelsens uppskat tningar

i redovisningen och t illhörande upplysningar.

 drar vi en slut sats om lämpligheten i at t  styrelsen använ-

der antagandet om fortsat t  drif t  vid upprät tandet av

årsbokslutet . Vi drar också en slutsats, med grund i de

inhämtade revisionsbevisen, om det f inns någon väsent-

lig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

förhållanden som kan leda t ill betydande tvivel om före-

ningens förmåga at t  fortsät ta verksamheten. Om vi drar

slut satsen at t  det  f inns en väsent lig osäkerhetsfaktor,

måste vi i revisionsberät telsen fästa uppmärksamheten

på upplysningarna i årsbokslutet  om den väsent liga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är

ot illräckliga, modif iera ut talandet om årsboksluten. Våra

slut satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas

fram t ill datumet för revisionsberät telsen. Dock kan

framtida händelser eller förhållanden göra at t  en

förening inte längre kan fortsät ta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentat ionen, struk-

turen och innehållet  i årsboksluten, däribland upplys-

ningarna, och om årsboksluten återger de underliggande

transakt ionerna och händelserna på et t sät t som ger en

rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.

Vi måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser under

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den

interna kontrollen som vi ident if ierat .
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Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat tningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsbokslutet  har vi även ut fört  en revi-

sion av styrelsens förvaltning av Södra Lindbackens

samfällighetsförening för år 2020.

Vi t illstyrker at t  föreningsstämman beviljar styrelsens leda-

möter ansvarsfrihet  för räkenskapsåret .

Grund för ut talande

Vi har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill föreningen enligt god

revisorssed i Sver ige och har i övrigt  fullgjort  vårt yrkeset iska

ansvar enligt  dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och

ändamålsenliga som grund för vårt  ut talande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt

stadgarna och Lag (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträf fande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt ut talande om ansvarsf rihet , är  at t inhämta revisionsbevis

för at t  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsent ligt avseende företagit  någon

åtgärd eller gjor t  sig skyldig t ill någon försummelse som kan

föranleda ersät tningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i

för at t  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

allt id kommer at t  upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt  omdöme och har en professionellt

skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen grundar sig f rämst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i

r isk och väsent lighet . Det innebär at t  vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är

väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för föreningens situat ion. Vi går

igenom och prövar fat tade beslut , beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt

ut talande om ansvarsfr ihet .

Anmärkning

Enligt  föreningens stadgar ska föreningsstämman hållas inom

fem månader efter räkenskapsårets utgång. På grund av

rådande pandemi har inte föreningsstämman kunnat hållas

inom den i stadgarna föreskrivna t iden.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskr ift

Ernst & Young AB

Maria Lennmark

Auktor iserad revisor
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