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Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningens ändamål
Föreningsstadgan §1: Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att förmedla och i egen 
regi eller genom samarbetspartners producera miljövänlig elkraft främst med vindkraftverk. Föreningen skall bygga upp kapital som 
säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk. 

Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning består av ordförande Niclas Sjöberg Skövde, vice ordförande Johan Unger Örebro, Björn Falkeblad 
Järfälla, Brian Wendleman Hägersten och Göran Jacobsson Uppsala. Suppleanter till styrelsen har varit Göran Norman Norrköping, 
Nils Furtenbach Täby och Anders Brunnstedt Falun. Styrelsens sekreterare vid sammanträden har varit Silvana Hanna, Järfälla 
församling. Anders Brunnstedt har meddelat att han lämnar uppdraget efter den 31 december 2021.

Styrelsens arbete
Kyrkvindens styrelse hade ett första sammanträde 25 januari och därefter har det hållits 7 sammanträden under året, samtliga som 
telefon- eller videomöten i konferenstjänsten Pexip. 
 
Kyrkvindens operativa verksamhet har handlagts av Göran Jacobsson. Den består i att förbereda styrelsens sammanträden och 
föreningsstämmor och att delta i regelbundna förvaltarsammanträden med Rabbalshede Kraft AB och övriga underentreprenörer. 
Kyrkvindens ekonomiska redovisning utförs av GEAB Ekonomibyrå i Uppsala och för revisionen anlitas enligt föreningsstämmans 
beslut 2021, revisionsbyrån Deskjockeys i Stockholm.

Två vindkraftverk i drift
Vid årsskiftet 2020-2021 verkställdes köpet av vindkraftverket GG8 och från den 1 januari 2021 har verket varit drift och lämnat ett 
betydande bidrag till föreningens ekonomi. 

Föreningens ekonomi
Vindfångst och stillestånd
Vindfångst för GG7 blev 7 245 MWh och 6 663 MWh för GG8 - tillsammans 13 908 MWh med ett värde inklusive nätintäkter och 
elcertifikat uppgående till 4 946 038 kr. 
Under januari månads blev det stopp i GG7 på grund av en kraschad kontaktor och på grund mycket hårt väder tog det nästan hela 
månaden innan personalen kunde komma ut till verket för utbytet. På GG8 upptäcktes i mitten av april frostskador på en turbinvinge 
och verket måste stoppas för akutreparation. Slutreparation av dessa skador tillsammans med motsvarande arbete på GG7 utfördes 
under en vecka med lite vind i juli. Slutligen måste byte av ett generatorlager på GG8 utföras första veckan i december. Lagerbytet var
mycket oväntat eftersom det hade bytts ut tidigare så sent som hösten 2019.

Elcertifikatpriser
Priserna på elcertifikaten har sjunkit och snittpriset för året har landat på 0,56 kr/MWh men under hösten blev de helt utan värde. 

Verksamhetskostnader
De löpande verksamhetskostnaderna är fortsatt på acceptabel nivå och ett nytt avtal för service och underhåll har tecknats med 
Monsson Energy AB på samma nivå som tidigare, men nu med med indexklausul för framtida kostnadshöjningar. Avtalet för 
båttransporter till och från verken har förnyats och blivit bättre då ersättningar för extra resor har tagits bort och ersatts med ett allt 
omfattande pris på en sammantaget bättre nivå än tidigare år. Reparationskostnader uppgick sammanlagt till ca 600 000 kr. Vårt 
försäkringsbolag har betalat ut 159 856 kr för produktionsbortfall.
 
Placering av likvida medel
På kontot i Swedbank finns 2 756 556 kr. Placering av övriga likvida medel görs i räntepapper hos Agenta AB, Evli Bank Ab, 
Nordkinn Fond samt i aktier hos Cliens Sverige Fokus. Placeringarna uppgår per 31 december till 7 820 801 kr med marknadsvärdet 
10 598 249 kr.

Avskrivning enligt plan
Anläggningstillgångarna som båda uppfördes 2009 avskrivs enligt plan över 20 år varav det återstår 8 år. 
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Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

Miljörapport och miljönytta 
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska årligen lämna miljörapport till länsstyrelsen. Miljöarbetet har 
utförts utan tillbud under året enligt de styrdokument som är kopplade till vindparken. Aktiviteter av betydelse för miljötillståndet som
byte av oljor, kylvätskor och annat i maskinerna inklusive överlämnande av sådant material för destruktion har dokumenterats och 
inrapporterats till länsstyrelsen i Värmlands län. 

Miljönytta
Kyrkvindens samlade produktion av förnybar el uppgår vid slutet av 2021 till 101 123 MWh (ca 0,1 TWh). Vindkraftel får företräde 
framför el från koleldade kraftverk och därför kan  miljönyttan av våra verk beräknas på mängden av minskade utsläpp av koldioxid, 
svaveloxid, kväveoxider, samt flygaska och slagg vid en alternativ fossilproducerad el
 Naturvårdsverket har i ett yttrande till Miljödomstolen i Växjö i mål M 52-02 satt värden på minskade utsläpp från ett koleldat 
kondenskraftverk vid generering av 1 GWh till 120 000 kr för kväveoxider, 20 000 kr för svaveldioxid och 450 000 kr för koldioxid. 
Vår totalproduktion sedan start ger ackumulerade samhällsnytta som motsvarar 6 580 kr per andel 

Föreningens säte är Stockholm

Medlemsinformation
Den ekonomiska medlemsnyttan
Den nya prismodellen var bra för medlemmarna under 2020 men inte alls bra under 2021 och orsaken finns i de våldsamt rusande 
elpriserna under hösten 2021.
Från och med januari 2020 bytte vi prismodell samtidigt med att Fortum blev vårt elbolag och ett av skälen till bytet var att de flesta 
församlingar som använder sig av svenska kyrkans ramavtal för el har valt just rörligt elpris för sin konsumtion. Fortum tillhandahåller
även finansiellt kunnande i syfte att i förväg säkra Kyrkvindens priser på kommande produktion -  ett upplägg som innebär viss 
ekonomisk risk men även möjligheter. Styrelsen har använt det gamla fasta priset som ett riktmärke men har tillfört ett skydd för 
föreningens ekonomi innebärande att i de fall elspotpriset tillsammans med finansiellt utfall ej uppgår till 25 öre/kWh får 
medlemmarna skjuta till hälften av denna skillnad och i de fall priset överstiger 25 öre/kWh får medlemmarna hälften av detta och 
Kyrkvinden får andra halvan. 
De stora förändringarna på elmarknaden hänger samman med den snabba återhämtningen i den globala ekonomin under andra 
halvåret 2021 då det helt plötsligt uppstod brist på råolja som i sin tur drev upp elpriset i Europa. Redan tidigare är svenska 
elmarknaden med kablar ihopkopplade med Nordtyskland och under året blev Sverige via Norge ihopkopplad med England och 
Sverige är nu en del av den nordeuropeiska elmarknaden. De svenska elpriserna har därför under årets sista månader legat på närmare 
2 kr / kWh i elområde SE3.
Elhandlarna på Fortum hade inte lyckats förutse denna utveckling och de prissäkringsavtal som tecknats för Kyrkvindens räkning blev
oförmånliga. Tillsammans med mycket låg vind under december fick Kyrkvinden betala till Fortum denna månad och som en följd av 
den nya prismodell hamnade betalningen direkt på medlemmarnas elfakturor. Det var en utveckling styrelsen inte kunnat förutse men 
förberedelser har redan gjorts för att så snart som möjligt ersätta denna prismodell med en som enbart bygger på produktionsdelning 
till medlemmarna. 

Andelarnas värde mm
Kyrkvinden har nu 83 medlemmar varav 55 är församlingar, pastorat eller stift. Övriga består av 29 förtroendevalda och anställda 
inom Svenska kyrkan. Det finns sammanlagt 9 065 andelar. Beräknat på de samlade ekonomiska tillgångarna blir andelsvärdet 2 544 
kr per andel eller 2 849 marknadsvärdet inkluderat.
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Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 4 881 194 2 294 403 5 272 229 4 204 977
Resultat efter finansiella poster -387 025 100 011 -1 504 877 -2 336 796
Soliditet (%) 95,38 98,89 96,53 96,00

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Medlems- Förlags- Uppskrivn.- Reserv- Fritt eget

insatser insatser fond fond kapital
Belopp vid årets ingång 45 325 000 0 0 6 320 -21 889 367
Årets resultat -387 025
Belopp vid årets utgång 45 325 000 0 0 6 320 -22 276 392

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -21 889 367
Årets resultat -387 025

-22 276 392
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -22 276 392

-22 276 392

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 4 881 194 2 294 403
Övriga rörelseintäkter -2 132 3 960
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 879 062 2 298 363

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 4 -3 535 262 -1 764 030
Personalkostnader 3 -42 374 -34 495
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 675 253 -1 103 085
Övriga rörelsekostnader -12 367 0
Summa rörelsekostnader -5 265 256 -2 901 610

Rörelseresultat -386 194 -603 247

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 703 258
Räntekostnader -831 0
Summa finansiella poster -831 703 258

Resultat efter finansiella poster -387 025 100 011

Resultat före skatt -387 025 100 011

Årets resultat -387 025 100 011

Sida 5 av 10

https://sign.visma.net/sv/document-check/81af00cc-83f7-4d2d-b69a-a1ed7d38eb9f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 13 034 813 14 710 066
Summa materiella anläggningstillgångar 13 034 813 14 710 066

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 70 000 70 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 25 000 25 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 95 000 95 000

Summa anläggningstillgångar 13 129 813 14 805 066

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 1 048
Övriga fordringar 14 300 41 667
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 447 732 299 582
Summa kortfristiga fordringar 462 032 342 297

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 7 820 801 7 820 801
Summa kortfristiga placeringar 7 820 801 7 820 801

Kassa och bank
Kassa och bank 2 756 557 735 510
Summa kassa och bank 2 756 557 735 510

Summa omsättningstillgångar 11 039 390 8 898 608

SUMMA TILLGÅNGAR 24 169 203 23 703 674
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Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 45 325 000 45 325 000
Reservfond 6 320 6 320
Summa bundet eget kapital 45 331 320 45 331 320

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -21 889 367 -21 989 378
Årets resultat -387 025 100 011
Summa fritt eget kapital -22 276 392 -21 889 367

Summa eget kapital 23 054 928 23 441 953

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 869 289 154 951
Övriga skulder 123 075 20 703
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121 911 86 067
Summa kortfristiga skulder 1 114 275 261 721

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 169 203 23 703 674
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Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
 Tillämpade avskrivningstider:  Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 20 resp 9

Skattemässiga avskrivningar görs enligt restvärdesmetoden

Noter till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning 2021 2020

Försäljning elcertifikat 44 117 57 218
Nätintäkt 21 362 14 370
Försäljning el 4 815 715 2 222 815

4 881 194 2 294 403

Not 3 Medelantal anställda 2021 2020

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Inga anställda finns i föreningen endast styrelsearvode har utbetalats

Not 4 Övriga externa kostnader 2021 2020

Driftskostnader 2 910 113 1 170 257
Övriga externa kostnader 625 149 593 773

3 535 262 1 764 030

Noter till balansräkningen

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 53 817 057 48 667 057
Inköp 0 5 150 000
Utgående anskaffningsvärden 53 817 057 53 817 057
Ingående avskrivningar -23 106 991 -22 003 906
Årets avskrivningar -1 675 253 -1 103 085
Utgående avskrivningar -24 782 244 -23 106 991
Ingående nedskrivningar -16 000 000 -16 000 000
Utgående nedskrivningar -16 000 000 -16 000 000
Redovisat värde 13 034 813 14 710 066
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Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

NOTER

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal
/Kapital-

Redovisat Redovisat

Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Vindpark Vänern Drift AB 40 70 000 70 000
556712-4507 Hammarö 40,00%

70 000 70 000

Not 7 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 25 000 25 000
Utgående anskaffningsvärden 25 000 25 000
Redovisat värde 25 000 25 000

Övriga noter

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 9 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad 
Redovisningskonsult: Ewa Holmquist, Ekonomibyrån Geab AB
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Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening
Org.nr. 769613-0025

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Niclas Sjöberg Johan Unger

Göran Jacobsson Björn Falkeblad Brian Wendleman

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektroniska underskrift. 

Deskjockeys Revision AB

Peter Rexhammar
Auktoriserad revisor
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1 (2) 

Revisionsberättelse Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening, org.nr 769613-0025 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening, org.nr 769613-0025 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förenings finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

̶ identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

̶ skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

̶ utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

̶ drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

̶ utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Revisionsberättelse Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening, org.nr 769613-0025 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk 
Förening för räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten eller förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk Förening enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska 
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

̶ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller 

̶ på något annat sätt handlat i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett 
förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift  

Deskjockeys Revision AB 

 

 

Peter Rexhammar 

Auktoriserad revisor 
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