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Rapport om årsredovisningen för Sverok Väst
Vi har granskat årsredovisningen för Sverok Väst 2021.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Styrelsen har ansvaret att upprätta en årsredovisning som ger en rättvis bild enligt
årsredovisningslagen och ska kontrollera att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga
fel, oavsett om de beror på oegentligheter eller enskilda misstag.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen i vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen kontinuerligt under året 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. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut genom styrelseprotokoll,
verksamhetsberättelse och de verifikat som finns och inte funnits innehålla några
oegentligheter, i föreningen. Detta för att kunna bedöma om någon enskild styrelseledamot eller
styrelsen i helhet har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet. Vi har också granskat styrelsens arbete under året för att
kontrollera att styrelsen utfört de uppgifter som årsmötet ålagt dem.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
vårt uttalande.



Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Det har inte
framkommit några avvikelser från verksamhetsplanen som inte varit grundade i föreningens
verksamhet och uppdrag.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter
har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att
föreningens årsmöte beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
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