
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 

Rapport om årsredovisningen 
Undertecknad, av årsstämman vald revisor, har reviderat årsredovisningen och 
förvaltningen för Tämnarens Vatten Ideell förening för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-
12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsens som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild av föreningens ekonomiska ställning och förvaltningen av föreningen.  

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen genom att gå igenom den ekonomiska redovisningen samt 
följt föreningens verksamhet via hemsidan, Facebook sidan och kontakter med 
styrelseledamöter.  

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 for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.  

Ekonomisk redovisning 
En revision innefattar också att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i föreningen för att bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot 

föreningen eller på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Jag anser att min revision 

ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan. 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen, varför jag tillstyrker att 

resultaträkningen och balansräkningen fastställs.  

Förvaltningsrevision 
Utdrag ur stadgarna: 
 
§ 1 Ändamål Föreningens uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla sjön 
Tämnaren i Uppsala län. Föreningens mål är att Tämnaren skall leva minst ett ytterligare 
sekel som en frisk och attraktiv sjö.” 
 
Styrelsen har under året arbetat konsekvent med att utveckla samarbetet med kommunerna 
och övriga parter kring sjön vilket är mycket positivt.  
 

Uttalade om ansvarsfrihet 
Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon 

försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 

varför jag tillstyrker att föreningens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 
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