
Revisionsberättelse 

 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av räkenskaperna för Trädgårdsingenjörernas riksförbund för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Enligt min uppfattning har räkenskaperna upprättats i enlighet med redovisningsreglerna och ger en i 
alla väsentliga avseende rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2020-12-31 och av 
dess finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsen är förenlig med räkenskapernas övriga 
delar.  
 
Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt min yrkeskompetens av redovisning och en femårig masterexamen i 
företagsekonomi med inriktning redovisning.  
 
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 
  
Annan information  
Det är styrelsen som tillhandahållit annan information såsom bankkontoutdrag, styrelseprotokoll och 
redovisningstransaktioner etc.  
 
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har 
inget att rapportera i detta avseende.  
 
Rapport och andra krav 
 
Uttalanden 
Utöver min revision av räkenskaperna har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning av 
Trädgårdsingenjörernas Riksförbund för räkenskapsåret 2020.  
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Jag anser att de revisionsbevis jag har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.  
 
Stockholm 2021-02-27 
 
Malin Andersson 
Revisor 

  



Rapport över genomförande granskningsåtgärder räkenskapsåret 2020 
 
Jag har genomfört en granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 
2020. Följande punkter har granskats.  
 
Granskningsåtgärder 
 

1. Att huvudboken stämmer med avstämningsunderlag från bank och Skatteverk 

2. Analys av större förändringar i balansräkningen 

3. Analytisk granskning av resultaträkningens poster, innebärande bl.a. kontroller av att 

periodiseringar är riktigt utförda 

4. Granskning av protokoll från styrelsemöten under räkenskapsåret 

 
Resultat av granskning 
 
Punkt 1 - Fann jag korrekta utgående balanser för räkenskapsåret i enlighet med 
avstämningsunderlag 
Punkt 2 - Har jag inte funnit några väsentliga oförklarade förändringar i balansräkningen 
Punkt 3 - Jag har inte kunnat notera några felperiodiseringar eller väsentliga avvikelser 
Punkt 4 - Jag fann inga oegentligheter i den förvaltning som gjorts  
 
Slutsats 
 
Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken kunnat finna några oegentligheter 
ligger detta till grund för mina uttalanden.  
 
Stockholm 2021-02-27 
 
Malin Andersson 
Revisor 
 


