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Årsredovisning
Virkesmätningskontroll VMK ek. för.
789200-4461
Styrelsen för Virkesmätningskontroll VMK ek. för. får härmed lämna sin redogörelse för föreningens
utveckling under räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (SEK).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Noter
- Underskrifter
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETEN
Verksamhet
Föreningens huvudsakliga verksamhet är godkännande av ny virkesmätningsteknik och granskning av Biometria ek för
samt utvärdering av mätande företag i Baltikum där svensk skogsindustri verkar. För de mätande företagen i Baltikum
sker en auktorisering av deras tillämpning av svenska bestämmelser för virkesmätning.
För den huvudsakliga verksamheten har styrelsen upprättat en separat rapport.
Programvaran VIOL 3 som är avsedd att brukas av Biometria för behov inom skogsnäringen är under utveckling.
Föreningen äger programvaran som ännu inte tagits i drift utan redovisas som pågående utvecklingsarbete. Biometria
utför utvecklingen av programvaran och under året har Virkesmätningskontroll VMK ek. för. investerat 56 460 tkr.
Driftstart är planerad till 2022-2023.
Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen är oförändrat 57 st.
Väsentliga händelser
Den verksamhet som omfattar redovisning av virke och utveckling av virkesmätning, som tidigare bedrevs under
namnet SDC ek. för. är sedan 2019-01-01 del av Biometria ek. för. Den senare föreningen övertog tillgångar och skulder
hänförliga till överlåtna verksamheten per 2018-12-31.
Framtida utveckling
Föreningens huvudsakliga verksamhet förväntas bli oförändrad och fortsatta investeringar planeras i programvaran
VIOL 3.
Styrelsen har ingående analyserat de potentiella effektern av Covid-19 pandemin för företaget. Vid tidpunkten för
årsredovisningens avgivande är det emellertid svårt att uppskatta om påverkan är kortsiktig, dvs ett antal månader, eller
om påverkan kommer att bli mer långsiktig. Styrelsen följer noggrant utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för
att begränsa de negativa effekterna på föreningen.
FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

1901-1912
344
-4 782

1801-1812
217 671
-25 618

1701-1712
192 944
-22 652

1601-1612
176 137
-8 345

186 756
Negativ

168 205
Negativ

127 576
1,6

72 920
27,4

Flerårsjämförelsens siffror för 2016-2018 för avser den verksamhet som SDC ek. för. bedrev där huvuddelen av
verksamheten har övertagits av Biometria ek för. I samband med övertagendet bytte SDC ek. för. namn till nuvarande
Virkesmätningskontroll VMK ek för.
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Inbetalda
insatser
Belopp vid årets ingång
57
Resultatdisposition enligt föreningsstämman:
Avsatt till fond utv.
kostnader
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
57

Reservfond
3 101

3 101

Fond för utv.
kostnader
113 138

Fritt eget
kapital
-134 547

56 460

-56 460
-4 797
-195 804

169 598

Summa eget
kapital
-18 250

-4 797
-23 047

RESULTATDISPOSITION
Beloppen i resultatdispositionen är angivna i tusental kronor.
Medel att disponera:
Balanserat resultat
-191 007
Årets resultat
-4 797
Summa
-195 804
Styrelsens förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning
Summa

-195 804
-195 804

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

1

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

3, 4
5

2018-01-01
2018-12-31

344

217 671

1 460
–
1 804

46 595
9 404
273 670

–
-1 084
-1 779

-35 651
-148 983
-108 387

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

–

-3 036

-2 863

-296 057

Rörelseresultat

-1 059

-22 387

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

–

138

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

–
-3 723

24
-3 394

Summa finansiella poster

-3 723

-3 231

Resultat efter finansiella poster

-4 782

-25 618

-16

5 340

Årets resultat

-4 797

-20 277
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BALANSRÄKNING

1

2019-12-31

2018-12-31

7

169 598
169 598

113 138
113 138

8
9

–
15 482

100
15 498

15 482

15 598

185 080

128 736

29
158

24 722
3 626

895
19
1 101

9 712
0
38 060

575
575

1 409
1 409

1 676

39 469

186 756

168 205

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Pågående utvecklingsarbete
Summa immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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2019-12-31

2018-12-31

57
3 101

57
3 101

169 598
172 756

113 138
116 296

-191 006
-4 797
-195 804

-114 269
-20 277
-134 546

Summa eget kapital

-23 048

-18 250

Långfristiga skulder
Övriga skulder

–

92

Summa långfristiga skulder

–

92

149 870
1 385
75
58 474

144 521
28 203
2 653
10 985

Summa kortfristiga skulder

209 804

186 363

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

186 756

168 205

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser och insatsemissioner
Reservfond

11

Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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KASSAFLÖDESANALYS

1
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-1 059

-22 386

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Erhållen ränta
Resultat vid försäljning av aktier
Erlagd ränta

–
–
–
-3 723

-2 205
24
138
-3 393

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

3 468

765

-1 314

-27 057

Förändringar i rörelsekapital
- Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
- Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder

33 491
23 441

499
66 054

Kassaflöde från den löpande verksamheten

55 618

39 496

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-56 460

-46 595

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

–
–
–
100

-2 651
5 617
5 105
–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-56 360

-38 524

Förändring av skuld
Nettoinbetalning av insatser

-92
–

92
1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-92

93

-834

1 065

1 409
575

344
1 409

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäkter
Inkomsten från tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs. Pågående ej
fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av det utförda arbetet.
Skatt
Föreningens skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
har redovisats.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser. Den uppskjutna skatten beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag eller
andra skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdraget kommer att kunna utnyttjas för att
möta överskott framtida beskattningsår. Den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver utgör en del av de
obeskattade reserverna och särredovisas således inte.
Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling av ny teknik och ny funktionalitet där utvecklingskostnaderna överstiger 5
MSEK per år tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas
som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggingstillgången så att den kan användas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och använda den.
- Förutsättningar finns för att använda den immateriella anläggningstillgången.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerad avskrivning och eventuell
nedskrivning. Utgifter för förbättringar av tillgångarnas prestanda utöver ursprunlig nivå ökar tillgångens redovisade
värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående
nyttjandeperiods används.
Typ
Kontorsinventarier
Datorer

Nyttjandeperiod
5 år
3 år

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde i enlighet med kap 11 i
BFNAR 2012:1. Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter
första redovisningstillfället till de lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Har en
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre
värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Leasing
Föreningen redovisar samtliga finansiella leasingavtal enligt reglerna för operationella leasingavtal. Det innebär att
leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Avsättningar
Som avsättning har föreningen redovisat sådana förpliktelser (legala eller informella) gentemot tredje man som är
hänförliga till en inträffad händelse under räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och där det är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet har
kunnat göras.
Nyckeltalsdefinitioner
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver.
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Not 2

Övriga rörelseintäkter

2019

2018

–
–
–

6 695
2 644
9 339

2019

2018

–

9 903

2019

2018

Revisionsuppdrag

44

159

Rådgivning
Summa

36
80

–
159

2019

2018

Löner och andra ersättningar
Styrelse samt motsvarande befattningshavare
Övriga anställda

155
1 146

1 670
65 515

Totala löner och andra ersättningar

1 300

67 185

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader

407

35 318

(varav pensionskostnader till styrelse och motsvarande)
(varav pensionskostnader till övriga anställda)

–
147

530
9 697

1 707

102 503

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

2
0

90
32

Medelantalet anställda

2

122

Könsfördelning i företagets styrelse
Män
Kvinnor

5
0

10
1

Könsfördelning i företagets ledning
Män
Kvinnor

1
0

7
1

Vidarefakturerade kostnader
Övriga rörelseintäkter
Summa
Not 3

Operationella leasingavtal

Årets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)
Not 4

Not 5

Ersättning till revisorer

Personal

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner
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Not 6

Skatt på årets resultat

2019

2018

0
16
16

0
-5 340
-5 340

-0,33

20,85

Resultat före skatt

-4 782

-25 617

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 (22) %
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-1 023
13

-5 636
291

Effekt av ändrade skattesatser
Övrigt
Summa redovisad skatt

1 026
–
16

–
4
-5 341

Effektiv skattesats (%)

-0,33

20,85

2019-12-31

2018-12-31

113 138
56 460
169 598

66 543
46 595
113 138

2019-12-31

2018-12-31

100

100

-100
0

–
100

0

100

2019-12-31

2018-12-31

15 482

15 498

2019-12-31

2018-12-31

19

0

Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar:
Redovisad skatt i resultaträkningen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa redovisad skatt
Effektiv skattesats (%)
Avstämning av effektiv skattesats

Not 7

Pågående utvecklingsarbete

Ingående balans
Internt utvecklade tillgångar
Utgående balans
Not 8

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Likvidation
Utgående anskaffningsvärden
Redovisat värde
Not 9

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag
Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga poster
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Not 11

Resultatdisposition

Medel att disponera
Balanserat resultat

-191 007

Årets resultat
Summa

-4 797
-195 804

Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning
Summa
Not 12

2019-12-31

2018-12-31

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

93
29
58 352

61
4 249
6 676

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

58 474

10 986

2019

2018

575

1 409

2019-12-31

2018-12-31

Företagsinteckningar

14 000

14 000

Summa ställda säkerheter

14 000

14 000

Not 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-195 804
-195 804

Likvida medel

Kassa och bank
Not 14

Not 15

Ställda säkerheter

Händelser efter balansdagen

Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat stora delar av samhället. Virkesmätningskontroll VMK typgodkänner nya
tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat. Föreningen sysselsätter två
personer.
Vid årsredovisningens avgivande noterar styrelsen inte något som kan påverka föreningens förmåga att leverera de
tjänster som efterfrågas. Någon större påverkan på efterfrågan har ännu inte skett.
Vidare kan det inte uteslutas att en fortsatt likartad utveckling kan få större konsekvenser vilket kan påverka efterfrågan
på delar av föreningens tjänser.
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UNDERSKRIFTER
UPPSALA

Lennart Rådström

Bengt Algotson

Styrelseordförande

Jan Gustafsson

Mikael Eliasson

Olov Hagman

Vår revisionsberättelse har lämnats
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Deltagare
VIRKESMÄTNINGSKONTROLL VMK EK. FÖR. 789200-4461 Sverige

Påverkare
Jenny Lindén
CFO
jenny.linden@biometria.se
+46766771203
Leveranskanal: E-post

LENNART RÅDSTRÖM XXXXXX-XXXX Sverige
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Lennart Rådström

Datum

Styrelseordförande
lennart.rad@gmail.com
+46705188550
xxxxxx-xxxx
Leveranskanal: E-post

BENGT ALGOTSSON XXXXXX-XXXX Sverige
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Bengt Algotsson

Datum

bengt.algotsson@telia.com
+46703226540
xxxxxx-xxxx
Leveranskanal: E-post

MIKAEL ELIASSON XXXXXX-XXXX Sverige
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Mikael Eliasson

Datum

smeliasson@gmail.com
+46705648201
xxxxxx-xxxx
Leveranskanal: E-post

JAN GUSTAFSSON XXXXXX-XXXX Sverige
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Jan Gustafsson

Datum

janf.gson@gmail.com
+46706782208
xxxxxx-xxxx
Leveranskanal: E-post
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Olov Hagman

Datum

olle.hagman@me.com
+46702753654
xxxxxx-xxxx
Leveranskanal: E-post

ANNEMARIE AXELSSON XXXXXX-XXXX Sverige
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AnneMarie Axelsson

Datum

Auktoriserad revisor
annemarie.axelsson@kpmg.se
+46705355786
xxxxxx-xxxx
Leveranskanal: E-post

THOMAS NIELSEN XXXXXX-XXXX Sverige
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Thomas Nielsen

Datum

Auktoriserad revisor
thomas.nielsen@kpmg.se
+46733272480
xxxxxx-xxxx
Leveranskanal: E-post
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Till föreningsstämman i Virkesmätningskontroll VMK ek.för., org. nr 789200-4461

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Virkesmätningskontroll VMK ek.för. för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
— skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Virkesmätningskontroll VMK ek.för. för år
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 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,
eller

—

på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

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 eller att ett förslag till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
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