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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till årsstämman i 
Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Huddinge 

Org nr 812800-2287 
 
 
 
 

Undertecknade har granskat bokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 
  
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att revisionen 
planerats och genomförts för att i rimlig grad försäkra oss om att bokslutet inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i bokslutet. Som underlag för att tillstyrka ansvarsfrihet har vi granskat de 
ekonomiska konsekvenserna av väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om styrelseledamöterna är ersättningsskyldiga mot föreningen. Vi anser att 
vår revision ger rimlig grund för nedanstående uttalanden.  
 
Bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger därmed en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning. 
 
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
 
 
Huddinge den 10 februari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Lindström    Erling Olsson 
 
 
 
 
 


 J

B,
 E

O
, P

L 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



[
  {
    "personal_id": "07b7632d1356cc4487884be442f6e2a36bd2bf54d10e9e465547ed1385dcd969",
    "sign_ip": "90.231.163.109",
    "full_name": "PETER LINDSTRÖM",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "90.231.163.109",
      "orderRef": "ac332bd7-1a73-417b-a7f2-2b8461fa7741",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "PETER LINDSTRÖM",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "9936dbaabaf666180bab469521a17779560ecd0966c81ff7ec2a67b53bf6e151",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 178900
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-15 19:43",
    "sign_time": "2021-02-15T18:43:36.557Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Revisionsberättelse Huddinge LA 2020.pdf\nStorlek: 178900 byte\nHashvärde SHA256: 9936dbaabaf666180bab469521a17779560ecd0966c81ff7ec2a67b53bf6e151",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "7c72ff60d9402468b42110f07f49478ca59d832bfaa99494a0eb20b77ee5c86d",
    "sign_ip": "78.73.69.184",
    "full_name": "Erling Olsson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.73.69.184",
      "orderRef": "e009efb2-3fd9-4145-a111-f35e170933e1",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Erling Olsson",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "9936dbaabaf666180bab469521a17779560ecd0966c81ff7ec2a67b53bf6e151",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 178900
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-16 15:05",
    "sign_time": "2021-02-16T14:05:40.776Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Revisionsberättelse Huddinge LA 2020.pdf\nStorlek: 178900 byte\nHashvärde SHA256: 9936dbaabaf666180bab469521a17779560ecd0966c81ff7ec2a67b53bf6e151",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "1067f27f28d3c27b70d894ffe8f1579c02556dca474e0e49c9fd5354a5ada33e",
    "sign_ip": "83.251.226.199",
    "full_name": "JAKOB BEIJER",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.251.226.199",
      "orderRef": "fd2f4a40-8c0a-4bc0-9168-1df35b35f962",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "JAKOB BEIJER",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "9936dbaabaf666180bab469521a17779560ecd0966c81ff7ec2a67b53bf6e151",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 178900
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-02-22 08:07",
    "sign_time": "2021-02-22T07:07:56.489Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Revisionsberättelse Huddinge LA 2020.pdf\nStorlek: 178900 byte\nHashvärde SHA256: 9936dbaabaf666180bab469521a17779560ecd0966c81ff7ec2a67b53bf6e151",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




REVISIONSBERÄTTELSE 
 


Till årsstämman i 
Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Huddinge 


Org nr 812800-2287 
 
 
 
 


Undertecknade har granskat bokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 
  
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att revisionen 
planerats och genomförts för att i rimlig grad försäkra oss om att bokslutet inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i bokslutet. Som underlag för att tillstyrka ansvarsfrihet har vi granskat de 
ekonomiska konsekvenserna av väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om styrelseledamöterna är ersättningsskyldiga mot föreningen. Vi anser att 
vår revision ger rimlig grund för nedanstående uttalanden.  
 
Bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger därmed en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning. 
 
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
 
 
Huddinge den 10 februari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Lindström    Erling Olsson 
 
 
 
 
 





		2021-02-22T07:08:01+0000


	



