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Revisionsberattelse 
Till foreningsstamman i Engelnet ekonomisk forening 
Org.nr 769626-0582 

Rapport om arsredovisningen 

Jag har utfort en revision av arsredovisningen for Engelnet ekonomisk forening for rakenskapsaret 2016. 

Styrelsens ansvar for arsredovisningen 
Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt 
arsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta en 
arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa 
fel. 
Revisorns ansvar 
Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen pa grundval av min revision. Jag har utfort revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att jag 
foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfdr revisionen for att uppna rimlig sakerhet att 
arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information 
i arsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom att bedoma 
riskema for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. 
Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta for hur 
foreningen upprattar arsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma 
granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstandighetema, men inte i syfte att gora 
ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering 
av andamalsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i 
arsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina 
uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i 
alia vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens fmansiella stallning per den 31 december 2016 
och av dess fmansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. FQrvahningsberattelsen ar forenlig 
med arsredovisningens ovriga delar. 

Jag tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for 
foreningen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 
Utover min revision av arsredovisningen har jag aven utfort en revision av forslaget til l dispositioner 
betraffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for Engelnet ekonomisk forening 
for rakenskapsaret 2016. 

Styrelsens ansvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller 
forlust, och det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt lagen om ekonomiska foreningar. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala mig om forslaget till dispositioner betraffande foreningens 
vinst eller forlust och om forvaltningen pa grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst 
eller forlust har jag granskat om forslaget ar forenligt med lagen om ekonomiska foreningar. 

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revision av arsredovisningen 
granskat vasentliga beslut, atgarder och fbrhallanden i foreningen for att kunna bedoma om nagon 
styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen. Jag har aven granskat om nagon styrelseledamot pa 
annat satt har handlat i strid med lagen om ekonomiska foreningar, arsredovisningslagen eller 
foreningens stadgar. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina 
uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att foreningsstamman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och 
beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Jorgen Frojd 
Revisor 
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