
                     REVISIONSBERÄTTELSE 

 

 
Till årsmötet i Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige, org nr 894701-1576 

 

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt förvaltningen i 
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige 2020-05-01 - 2021-04-30. 
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed. Det innebär 
att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av 
dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon har handlat i strid med föreningens 
stadgar. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed. Styrelsens medlemmar har enligt vår mening inte 
handlat i strid med föreningens stadgar. 

 

Vi tillstyrker 

Att resultaträkningen och balansräkningen fastställes 

Att resultatet  -62 949:27 behandlas enligt styrelsens förslag i 
verksamhetsberättelsen 

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 

Skövde  2021-05-26 

 

Ingemar Bengtsson 

Johanna Sandström 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: z2pn0CcdXWDN9RQvDFd1zQ

JOHANNA SANDSTRÖM

2021-06-13 13:53

Serienummer: +Wu3Vxg7o4YGJv8Lhi09QQ

Kjell Roland Ingemar Bengtsson
Revisor

2021-06-13 14:56

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Revisionsberättelse 20210526.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-06-13 13:50 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-13 13:50 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-13 13:51 En avisering har skickats till Ingemar Bengtsson
2021-06-13 13:51 En avisering har skickats till Johanna Sandström
2021-06-13 13:52 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Johanna Sandström
2021-06-13 13:53 JOHANNA SANDSTRÖM har signerat dokumentet Revisionsberättelse 20210526.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

z2pn0CcdXWDN9RQvDFd1zQ)
2021-06-13 13:53 Alla dokument har undertecknats av Johanna Sandström
2021-06-13 14:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ingemar Bengtsson
2021-06-13 14:56 Kjell Roland Ingemar Bengtsson har signerat dokumentet Revisionsberättelse 20210526.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: +Wu3Vxg7o4YGJv8Lhi09QQ)
2021-06-13 14:56 Alla dokument har undertecknats av Ingemar Bengtsson

Visma Addo
Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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