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Revisionsberättelse för år 20ZZ
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens
förvaltning i ÖÖ samordningsförbund (organisationsnummer yyyyyy-yyy) för
verksamhetsåret 20ZZ.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och
om den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning,
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet
(i förekommande fall). Granskning enligt god revisionssed innebär för den
auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.*)
(Här kan revisorerna eventuellt lämna särskilt viktiga upplysningar om resultatet
av sin granskning som annars inte skulle komma till allmän kännedom.)
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i ÖÖ samordningsförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
(Alternativt inte…)
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
(Alternativt inte…)

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
(Alternativt inte…)
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
(Alternativ: Vi riktar anmärkning mot styrelsen för ….
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.)
(Alternativ: Vi avstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet på
grund av ….)
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
EE har p.g.a. jäv inte deltagit i granskningen av…

Ort 20ZZ ZZ ZZ

…………………………………………

……………………………

Revisorer från kommuner och landsting

Revisor från staten

Bilagor:
Revisorernas redogörelse (om en sådan finns)
De sakkunnigas rapporter (nr – )

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder
inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

