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Rapport om ekonomisk berattelse

Uttalanden
Vi bar utfort en revision av ekonomisk berattelse for Riksfbrbundet Sveriges 4H for ^r 2019.

Enligt v&r uppfattning ger den ekonomiska berattelsen en i alia vasentliga avseenden rattvisande bild av Forbundets finansiella stallning per
den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat for aret.

Vi tillstyrker darfbr att Forbundsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen innebarande en balansomslutning om 4 052 904
kr varav arets resultat ar ett overskott om 334 843 kr.

Grund Jor uttalanden

Auktoriserad revisor bar utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i fbrh£llande till Forbundet enligt god revisorssed i Sverige
och bar i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi bar inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Annan information an ekonomisk berattelse
Det ar styrelsen som bar ansvaret for den andra informationen. Den andra informationen bestar av verksamhetsberattelse men innefattar inte
ekonomisk berattelse och var revisionsberattelse avseende denna.

V£rt uttalande avseende ekonomisk berattelse omfattar inte denna information och vi gbr inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.

I samband med var revision av ekonomisk berattelse ar det vart ansvar att lasa den information som identifieras ovan och overvaga om
informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med ekonomisk berattelse. Vid denna genomgang beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt
inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar inneh£lla vasentliga felaktigheter.

Om vi, baserat pa det arbete som bar utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehaller en vasentlig
felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi bar inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som bar ansvaret for att ekonomisk berattelse upprattas och att den ger en rattvisande bild. Styrelsen ansvarar aven for den
interna kontroll som den bedomer ar nodvandig for att uppratta en ekonomisk berattelse som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller p£ fel.

Vid upprattandet av ekonomisk berattelse ansvarar styrelsen for bedomningen av Forbundets fbrm£ga att fortsatta verksamheten. De
upplyser, nar sa ar tillampligt, om foiMllanden som kan p£verka form£gan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om styrelsen avser att likvidera Forbundet, upphora med verksamheten eller inte har
n£got realistiskt alternativ till att gora n£got av detta.

Revisorns ansvar
V£ra mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida ekonomisk berattelse som helhet inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och att lamna en revisionsberattelse som inneh£ller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en
hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en revision som utfbrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppst£ p& grund av oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas p^verka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i ekonomisk
berattelse.

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen.
Dessutom:

• identifierar och bedomer vi riskema for vasentliga felaktigheter i ekonomisk berattelse, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller p&
fel, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utiftin dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och
andamalsenliga for att utgora en grund for v£ra uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter ar hogre an for en vasentlig felaktighet som beror pS fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en forst£else av den del av Forbundets intema kontroll som har betydelse for v£r revision for att utforma
granskningsatgarder som ar lampliga med ha'nsyn till omstandigheterna, men inte for att uttala oss om effektiviteten i den intema
kontrollen.



• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhorande upplysningar.

• drar vi

• en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av ekonomisk berattelse. Vi drar
ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det fmns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser
sadana handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel om fbreningens formaga att fortsatta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna i
ekonomisk berattelse om den vasentliga osakerhetsfaktom eller, om sadana upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om
ekonomiska berattelsen. Vara slutsatser baseras p£ de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock kan
framtida handelser eller forhallanden gora att en forening inte langre kan fortsatta verksamheten.

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i ekonomisk berattelsen, daribland upplysningarna, och om
ekonomiska berattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild.

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Vi maste ocks£
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar

Uttalande
Utover var revision av ekonomisk berattelse har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for Riksfbrbundets Sveriges 4H for ar
2019.

Vi tillstyrker att arets overskott, 334 843 kr balanseras i ny rakning samt att Forbundsstamman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for
rakenskapsaret.

Grund for uttalande
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar
oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen.

Revisorns ansvar
Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med en
rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot i nagot vasentligt avseende fbretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till
nagon forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen.

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptacka atgarder eller fbrsummelser som kan foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning
under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen grundar sig framst p£ revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsatgarder som utfors baseras pa var professionella bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att vi
fokuserar granskningen p^ sadana atgarder, omraden och forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg och overtradelser
skulle ha sarskild betydelse for fbreningens situation. Vi gar igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra
forhallanden som ar relevanta for vart uttalande om ansvarsfrihet.

Vi har aven granskat om nagon styrelseledamot p& annat satt handlat i strid med Forbundets stadgar.

Anmarkningar

Ekonomisk rapport har ej upprattats i sadan tid att den kunnat faststallas inom ratt tid i enlighet med stadgar for Riksfbrbundet Sveriges 4H.

m den 24 September 2020

Gunnar Johansen

Auktoriserad revisor


