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So m del av en revision enligt IS A använder jag pro fe ssionellt

om döm e och har en pro fessionellt skeptisk in ställn ing under hela
Till
(KSAK-M)
7779föreningsstämman i KSAK Motorflygförbund
revisio n en. D essutom :
Org.nr. 802017-3475

Uttalande
Rapport
om årsredovisningen
Ja g har utfört en revision av års boks lutet fö r Stor-Stockholm s

Uttalanden

Priv atläk arfö re ning fö r år 2020-0 1-0 1- 2020-12 -31.

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för KSAK
E nligt m in uppfa ttnin g har det fö renk lade års bokslutet
allt
Motorflygförbund (KSAK-M) för år 2021-01-01—2021-12väsentligt upprättats i enlighet m ed bokfö ringslagen.
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Rapport om förenklat årsbokslutet

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Revisorns ansvar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för KSAK
Motorflygförbund (KSAK-M) för år 2021-01-01—202112-31.

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande, 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.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Upplands Väsby -

Per-Olov Strand
Auktoriserad revisor
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Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

PER-OLOV STRAND

Penneo dokumentnyckel: JNH3J-3VBZY-VA7JZ-I28X1-LQ1IB-HV1LG

Revisor
Serienummer: 19820722xxxx
IP: 185.40.xxx.xxx
2022-03-22 14:26:05 UTC

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

