Revisionsberättelse
Till årsmötet MF Uppsala

Rapport om årsredovisningen
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig de beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Revisorns ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på grundval av en revision.
Revisionen är utförd för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
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 för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. En revision 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.
De revisionsbevis som har begärts är utförliga och är ändamålsenliga som grund för nedan
uttalanden.
Uttalanden
Under revision finner jag följande punkter att anmärka på. Information kring dessa har
inhämtats och grundliga svar har lämnats ut.
Hantering av verifikat behöver förtydligas och utformas konformt med bokföring samt
kontoutdrag.
Hantering av kvitton behöver förbättras och styrelsemedlemmar måste separera egna inköp
från inköpen till verksamheten.
Åtgärder har vidtagits för första anmärkningen och andra anmärkningen ber jag årsmötet
notera.

Enligt min uppfattning har således årsredovisningen upprättats i enlighet med god
föreningssed och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.
Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid mot föreningens stadgar.
Jag rekommenderar att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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