Revisionsberättelse
Till länsförbundsstämman i Lantbrukarnas Regionförbund i Västerbotten, organisationsnummer 894000–2895 (ideell förening).
Vi har granskat årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Lantbrukarnas Regionförbund i Västerbotten för år
2020. 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 revisionssed i Sverige. Det
innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
fel.
En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ungår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Föreningens redovisningsrutiner,
redovisningsprinciper och rutiner

Umeå den

för intern kontroll är enhetliga med
och integrerade i Lantbrukarnas
Ekonomi AB:s redovisningssystem
och rutiner. Av bolagsstämman
utsedda revisorer har genomfört
siffergranskning och revision av
redovisningen i Lantbrukarnas
Ekonomi AB. Vår bedömning och
vårt uttalande nedan, vilar i detta
avseende på den siffergranskning
som utförts av revisorerna i
Lantbrukarnas Ekonomi AB.
Som underlag för vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot
är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i
strid mot lagar eller föreningens
stadgar. Vi anser att vår revision
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Vi tillstyrker att föreningsstämman
fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för föreningen,
och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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