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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämma i Alviks Kulturhus. 

Org.nr. 802455-1395 

 

Rapport om årsredovisningen. 

Jag har utfört revison av årsredovisningen för Alviks Kulturhus räkenskapsåret 2018-01-01 

till 2018-12-30. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av den finansiella ställningen i Alviks Kulturhus 

per den 2018-12-30, och av dess finansiella resultat för året. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för året. 

Som grund anför jag att jag vid genomgång av bokföringen funnit tillräckliga och 

ändamålsenliga revisonsbevis för min bedömning. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar 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 består av oegentligheter eller fel. 

Vid upprättande av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens 

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och användandet av antagandet om fortsatt 

drift. Antagande om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om avveckling av 

verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål är att uppnå en rimlig säkerhet om huruvida årsredovisningen inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men är ingen garanti att 

en revision som utförts enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om sådan finns. Felaktigheter anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen. Riskan för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är större än för en väsentlig felaktighet som beror på fel. 

Jag drar en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättande av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats om huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana förhållanden som kan leda till betydande tvivel 

om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 

upplysningar i årsredovisningen om dessa osäkerhetsfaktorer, eller om dessa upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser basera på de 

revisionsbevis som inhämtats från datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden påverka en förenings förmåga att fortsätta verksamheten. 
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Uttalanden 

Rörelseresultatet för 2018 är negativt 

Styrelsen har genom att beskriva en verksamhetsplan visat att den antar fortsatt drift. 

Då att Kulturförvaltningens bidrag till betydande del har minskat för innevarande år samt 

hyran för 2019 höjts bör Alviks Kulturhus söka ytterligare öka sin nettoomsättning. 

Jag tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 

tidigare resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet 

för det gångna året. 

 

 

Hölö den 21 mars 2019 

 

 

Agne Fredricson 

Förtroendevald revisor 

 

 


