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Rapport om 6rsredovisningen

Vi har granskat Srsredovisningen fdr Miirtnes vigf6rening

Styre I se ns o n sva r f 6r d rs redov i s ni n g e n

Det ar styrelsen som har ansvaret fdr att uppratta en 6rsredovisning som ger en rdttvisande
bild enligt 6rsredovisningslagen och fcir den interna kontroll som styrelsen beddmer ar
ncidvindig f<ir att uppr5tta en 6rsredovisning som inte innehiller vdsentliga felaktigheter, vare
sig de beror pe oegentligheter eller p6 fel.

Revisorernos onsvor
Virt ansvar er att uttala oss om arsredovisningen pa grundval av vir revision. Vi har utf6rt
revisionen enli6 god revisionssed isverige. Vi har planerat och utfdrt revisionen f6r att
uppna rimlig sdkerhet att 6rsredovisningen inte innehiller vasentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika Stgerder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan
information i irsredovisningen. Revisorn vdljer vilka itgdrder som ska utf6ras, bland annat
genom att beddma riskerna f6r vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa
beror pi oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbedrimning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som er relevanta fcir hur f6reningen uppriittar Srsredovisningen fdr att ge en
rettvisande blld i syfte att utforma granskningsetgarder som 5r Sndamilsenliga med hinsyn till
omstSndigheterna, men inte i syfte att g6ra ett uttalande om effektiviteten if6reningens
interna kontroll. En revision innefattar ocksi en utverdering av dndamalsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utverdering av den civergripande presentationen i irsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ertillreckliga och Sndamiilsenliga som grund fcir
vEra uttalanden.

Uttolanden
Enligt ver uppfattning har 6rsredovisningen upprattats i enlighet med irsredovisningslagen
och ger en i alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av fcireningens finansiella stdllning per
den 31 mars 2019 och av dess finansiefla resurtat fdr aret enrigt 6rsredovisningsragen.
F<irvaltningsberittelsen dr fcirenlig med irsredovisn ingens 6vriga delar.

Vi tillstyrker dirfdr att arsm6tet faststdller resultat_ och balansrikningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar samt stadtar
Utdver v6r revision av 6rsredovisnrngen har vi dven reviderat styrersens f6rvartning f6r
Mortnas Vagfdrening frir rikenskapseret 2O1g-04_01 _ 2019_03-31.



Styrelsens onsvor
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr fdrvaltningen.

Revisorernos onsvor

Vart ansvar ar att med rimlig sikerhet uttala oss om frirvaltningen pi grundval av vir revision.

Vi har utf6rt revisionen enli$ god revisionssed i Sverige.

Som underlag fdr vart uttalande om ansvarsfrihet har vi ut6ver var revision av

irsredovisningen granskat vasentliga beslut, Stgiirder och fcirh6llanden if6reningen f<ir att

kunna bed6ma om nigon styrelseledamot har fciretagit neSon etgerd eller gjort sig skyldig till
frirsummelse som kan f6ran leda ersattningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat drtillrickliga och SndamAlsenliga som grund f6r

virt uttalande.

Uttalanden

Styrelsens ledam6ter har enligl vir uppfattning inte handlat i strid med fdreningens

stadgar. Vi tillstyrker

att fcireningens ersmdte beviljar styrelsens ledamciter ansvarsfrihet fcir rdkenskapsiret.

Vdrmdd den 28 maj 2019
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