
Revisionsberdttelse
Till arsmotet i Botkyrka Ridsallskap, org.nr 812800-'1024

Rapport om Srsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfort en revision av arsredovisningen for Botkyrka Ridsallskap bt et 2021.

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats ienlighet med arsredovisningslagen och ger en
ialla vasentliga avseenden rettvisande bild av fdreningens flnansiella stallning per den 3'l december
2021 och av dess finansiella resultat fOr aret enligt arsredovisn ingslagen. F0rvaltningsberattelsen ar
f0renlig med arsredovisningens 6vriga delar.

Vi tillstyrker darfor att arsmotet faststaller resultatrakningen och balansrakningen f0r foreningen.

Grund f<ir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs narmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns
ansvar.

Vi ar oberoende iforhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revasaonsbevas vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara
uttalanden.

Annan information 5n irsredovisningen
Den andra informationen bestar av Botkyrka Ridsellskaps verksamhetsberettelse 2021 som vi
inhamtade fore datumet f6r denna revisionsberatelse. Det er styrelsen som har ansvaret f6r denna
andra information.

Vart uttalande avseende arsredovisningen omfattar inte denna information och vl gdr inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med var revision av arsredovasningen ar det vart ansvar att lesa den information som
identifieras ovan och overvega om informationen ivasentlig utstreckning ar of0renlig med
arsredovisningen Vid denna genomgdng beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under
revisionen samt bedomer om informationen i 6vrigt verkar innehalla vesentliga felaktigheter.

Om vi, baserat pa det arbete som har utfdrts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehaller en vasentlig felaktighet, er vi skyldiga att rapportera detE. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for aft arsredovisningen uppraftas och att den ger en rattvisande
bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar even f0r den interna kontroll som de bed0mer ar
nodvandig f0r att uppratta en arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pe oegentligheter eller pa misstag.
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Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen fOr bed0mningen av f0reningens f0rmaga att
fortsata verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan peverka formagan
att fortsatta verksamheten och att anvenda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilEmpas dock ante om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utfora revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed r

Sverige Mina mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet
inte Innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa misstag,
och att lamna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad
av sakerhet, men ar ingen garanti for att en revision som utbrs enligt ISA och god revisionssed i

Sverige alltid kommer att upptecka en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan
uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan forventas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i

arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt omdome och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedomerjag riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa
beror pa oegentligheter eller pa misstag, utformar och utfor granskningsetgerder bland annat
utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att
utgora en grund for mina uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foUd
av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig felaktighet som beror pa misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig
information eller asidosattande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en forsteelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse for min
revision for att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna,
men inte for att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvarderar jag lampligheten ide redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid
upprattandet av arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sAdana
handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel om fdreningens formaga att
fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det flnns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste
jag i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten p6 upplysningarna i arsredovisn ingen om den
vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar air otillrackliga, modifiera uttalandet
om arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhamtas fram till
datumet f0r revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller f0rhAllanden g0ra att en
forening inte langre kan fortsatta verksamheten.

. utvarderarjag den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsredovisningen,
daribland upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och
hendelserna pa ett satt som ger en rEittvisande bild.

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Jag meste ocksa informera om betydelsefulla iakftagelser under revisionen,
daribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utfora en revislon enligt revisionslagen och darmed enligt god revisionssed iSverige. Mift
mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen har upprattats i enlighet
med ersredovisningslagen och om ersredovisningen geren retfuisande bild av foreningens resultat
och stallning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar

Uttalande

Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning fdr
Botkyrka Ridsallskap bt at 2021.

Vi tillstyrker att arsmotet bevillar styrelsens ledam6ter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Grund ftir uttalande
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i

avsnittet Rev/sorernas ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i

Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i ovdgt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ar tillrackliga och endam6lsenliga som grund for vArt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen

Revisorernas ansvar
Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, dr att
inhamta revisionsbevis for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon
styrelseledamot i nagot vasentligt avseende foretagit nagon 6tgard eller gjort sig skyldig till nagon
forsummelse som kan foranleda ersettningsskyldighet mot f0reningen.

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garantifdr att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som kan f0ranleda
ersattningsskyldighet mot foreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander den auktoriserade revisorn
professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen.
Granskningen av forvaltningen grundar sig framst pe revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsatgarder som utfors baseras p6 den auktoriserade revisorns professionella bedomning
och den icke-kvalificerade revisorns bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar
att vi fokuserar granskningen p6 s6dana atgarder, omraden och f0rhallanden som ar vasentliga f0r
verksamheten och dar avsteg och overtradelser skulle ha serskild betydelse for f0reningens situation.
Vi gar igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra f6rhAllanden
som ar relevanta for vart uttalande om ansvarsfrihet.
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Stockholm den

Angelica St00p
Auktoriserad revisor

Stockholm den 2 februari 2022

Johanna Elmblad
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