
Revisionsberättelse 
Till förvaltaren i Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond, org.nr 802403-4095 

 

Rapport om årsredovisningen/slutredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen/slutredovisningen för Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond för 
perioden 2021-01-01 – 2021-02-28 som är stiftelsens sista räkenskapsår.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen/slutredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 28 februari 2021 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorns ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnittet Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Förvaltarens ansvar 

Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen/slutredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning/slutredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen/slutredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen/slutredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat 
och ställning. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen/slutredovisningen har jag även utfört en revision av förvaltarens 
förvaltning för Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond för perioden 2021-01-01 – 2021-02-28.  

Enligt min uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 
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Förvaltarens ansvar 

Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

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 förvaltaren i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

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 stiftelsen. 

Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande. 

 

Österåker den dag som framgår av min elektroniska underskrift 

 

 

Ann-Katrin Flodén 
Förtroendevald revisor 



Digitala Signaturer
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