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floleningsstän:man

i Klirnatriksdagen

Org.nr. 8024S2-?i24
granskniugsåtgärrlel sonr är liirlphgu med hånsyn ti]I
orilstårhJigh{,t€fia, men iiltc fnr att ultala rrlig om efiektivlteten i
den interns L*nirolien.

Itrapport onr årshokslutet
Uttalandefi

" utr,årderarjag länrpiighcten i de r*dovisnilgsprincipcr sonr
anvlåirds och rimlighelen i styrclrens ilppskattningar i redo!isr'ilngeI

1/i har utihr"t err rcvisurn e:, irrsboksluter Jiir Klinratriksdagen Jirr år

20tE.
Eniigt vår upp{att*tng h*r Årsi:*ksluioi i
*nligt bokiöringslagcl.
0rund

Vi

föt

tllr

*ch

.riisenrligt upprättats

*niigt goti revisirnsscd i Sverigu,
Revisorernas ansvar cnli$ den*a sed bcslrivs niirnrar* i ar,-qniltcn
"Den auktonserade revisoms anslar" saml "llen iö*roender*lde
rerisorrs an.svar". Vi är ohern**dr i fiirhrillanLic tiil {iir*lringen
eniigl god reyiscrssed i §vcrige" 3;tg:;an aukl.oriscrad revisor hqr
fullgj*rt mitt .rlkesetisktr arrsvar enligi elossa kruv.
har utflor-t revisi*nen

r

trii anscr att de r-cvisionsirevjs vi har inhärntat är tiilräctrrliga *eh
ändan:ålscniiga srrm gnrrrd fiir r,åra utlalanriel.
§lyreJsers elr.rurrr

verksamhctcn

Det är styrelsen som liiir ansväret lbr iitt årcbilkslutet upprilfiås o{rh
{br at'i bokl-riringslagen ti11ämpas rid upprlittändet av f,rsboksiutet.
Styrels*n ansvrrar liven iör den interna konlroil soln den bcdilrner
är nödvändig fijr ätt upprälta ett årsb*kslut sorn intc innchiill*r
rrågra våsentliga fe1äktighrtcr. vare sig ri*ssa beror på
aegentligheler eller misst;g.

"

.

utvärdcrar.iag den iiverglipanrir irrejrentationeri, stnrkturen och
inneliället i årsl:i:kslutrt, där'ibland uppiys:ritrgarra, och om
årsbokslutet iuerg*r de underfiggande trans*ktionema och
hiindels*rna i enlighet *rerl bokörirrgs iag*n"
Jag rnirste infornrer* slvrejs*n om bland snl:är relrisiongns pianersde
onilallring or:h inriklaing sanrl tiripunkte n tiir r.lel. .lag måste också

llr

bedörlni u gen :lv fr rcr ingens liinrråga ai1 i)Jrtsätla vorksårfi lreten.
Den upplyser, niir så är lillänipligt, am lilhitllanderr som kurr
påverka törnrågar att loftsättå r,erksaml:ctcn rcir atl anviirida
antagardct orr flirt$at1 drif1. ,Arrt;rganrlct om forl§ait drili tillämpas
dack iute om heslut har ,altris $rn att tvvecl<la v*rlisanitrten.
Den *ukfisrisgr*de re"'risor»s «ttst

uprrivsningar.

drarjag eil siulsäts om lämpiigheterr i att styreiserr använder
antagåndct 0m f'artsafl drift vid (pprältandet av årsbokslutet. "Iag
ilrar lcks:i cn siutsåts, urcd grund i de inliärnt*de revisionsbevisen,
i:r* hi"rrilvide dct Iinris någ*rl r'äsentlig osäkerhetstaktcr sofit är,ser
sådana händels*r eiier iiirhålianden som kun ieda till bctyciande
lr,lvel onr itireningens lörmåga ätt fbfisätta r,*r-lisaurireten. Onr jag
drar:lulsatsen att del flnl)s cn väsentlig osäkerhctsilktor', nråstejag
i n:visir:tsbetitle lssn llista uppmärksanrheton på upplysningama
årsbokslutct *m <1*n väscntilgii rsäker"hets{bktorn eller, om sådana
upplysningar är otillråckliga, mcdificrr irtialandet om årsbokslutet.
Mina sluls*tser baseras på de rcvisiousbevis som inhä*rtrs lrarn tiil
datugaei lli ievisionshsrii{iolsen. Doc.k knn iianrtida händels';r elier
'tfr r**t l*r,l'e t:, gil a ätl en foren i n g intc liirr gre kan fbrrsåtta

uttsl$xd?n

Vid uppriitl:urriet av årsbokslut*t änsvnriil styrcli;,.rll

ttli,1,:ör srLde

.

infbnntra on: hetydtlsetuila iakttageiser undel revisi*nen,
dilribland de rvettuella betydanrie brister i den interna kontrolien
solrr iat identifierat.

llen l§rtruendevsldr rqvisorns snsvar

*r

utiör* revisi*nefi eniigt lilternåticnal 5x**d*rds on
Auditing (lSA) och gocl revisianssed i §v*rige. it{itt mÅl är att
uppuå eu rinrlig grad av säker'het *l]r huruvida år$bokslBlet iiolrl
hcihrt inte innehålier några väser:tiiga furklighster, varu sig dcssa
beror på oegentiighrtl:r rller nrisstag. ltinrlig siikerhet år en Iiiig
grad nv slikerhct, me* år ing*n garanti lör *tt *r revi;-ion sont r:tillrs
enligt ISA och god revisinnssed i §vcrige alltiii k*rnrl*r att
upptäckä en vlisentiig felalitighet om e* s:ldan finus. Iieil*ktighercr

.lag liur att ut{örä sn revision en}igt re:,isionslagen ocir dänlied
enligt god rcvisjonsscd i §vrrige. Mitt nrål iir aft uppnå en rinrlig
grad av siikcrhet om hunrvicla årsbokslutet har upprättats i enlishet
med hohfilringslagen och om årsbokslutet ger en rättvisandE bild av

Jag har alt

I

kan uppsiil på grund av negentlighctcr clli:r l*rssiag och ånses vårå
väsentliga am iie enskilt ell*r tillsamnrans rimiigen kan jör'vli*ias
påverkn de ekou*miskt beslnt scrn användarc jattar nr*Li grunr.i i
år's[:oksluiel.
§om del av en revision enligt 1§Å användcr"jng professioncllt
omdöme irch har en prulessiol,:llt skeptisk instållrring undr:r irola
revisioiler, ]Jassutolu:

.

identj{icrar och bedömer.iag riskerna fbr våisentliga feiaktigheter i
årsbokslutet, vare sig <i*ssa bcrar på ocgentlighet*r eller misstag,
utlomrar och uttiir granskningsåtgiirtlrr bland otinät utitii:il dolii,ä
risker och inhärntar revisieinsb*vis sortr Ir tillriickligir och
åndamålsenliga lör ati utgöra en gr*rrd för mina lrllal*ndcn. Risken
för åti intc uppräcka cn riiisentlig fblaktighet till töljri av
oegentligheter är högrc äil {iir er i,ås*:n1}ig folakrighct sonr horor pfi
l*isstag, ellersonr ocgcnlliglieter kan itrne*rfia agernnr{c i nraskopi,
foririlskning, åvsiktlign utelärnnanden, lclaktig infomaticn ;lier
iisi closiiitxtde al intem kortrull.

.

skaflbrjag rnig en törstleise nv den del al, i"rrreningcns intcnra
lqrintroll som hai betytlelse fiir rnin rcvrsion li:rr alt utlbrrna

1 {2)

i'rctrrr:gt';r§ rcs,rltll

o.'li':Ji iniilg.

Rapport om andra kmv enligt lagar ach andra lörfattningar
Uttslande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även uröi1 en ret'ision ar
styrelsens fiirvaltning iör Klimatriksdagen Iör år 20 I 9.

Vi iilistyrker att ftircningsstärrrman beviljar styrelsens lcdarnöter
ansvarsfrihct {tir räkenskapsåret.

Grarultör uttalande
Vi har utfört revisionen enligt gud revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs nämrare i avsnittet "Revisoms s.nsvar',,
år oberoende i forhållande till {öreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt

Vi

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämrat är tillräckliga och
ärdamålsenliga som grund for vårt uttalande.
Slyrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarår fiir itirvaltningen.
Revisorns ansvot

Vårt mål belräffandc rcr,isinnerr rv fiirvallningen, och dämr*d vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är a$ irrhärnta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedörna om någon styrelseledamot
i något väsentligt avsesnde loretagit någon åtgärd eller gjorl sig
skyldig till någon f?irsummelse som krin töranlcda
ersänniugsskyldighet n rot lörcnirr gcn.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, rrren ingcn gar;lnii lör
att en revision som utörs enligt god revisionssed i Sverige alliid
komnrer att upptäcka åtgärder ellcr försummelser sorn kan
loranleda ersiittnin gsBkyl(li ghet rnot tIrcnilgen.
Sonr en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
arvänder den auktoriserade revisorn professionellt orrirlöme och har
en professionellt skeptisk instållning under hela rovisionen.
Cranskningen av fiirvaltnirgen grundar sig lrämst på revisionen av
räkcnskapenia. Vilka tillkommantlc granskningsåtgärder som utitirs
baseras på den auktoriserade rcyisoms proiessionclla bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångsputkt i risk ocli
väsentlighet. Det inncbär $tt vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och forhållanden soni är väsentliga tör
verksamheten oeh där avsteg och övenrädclser skulle ha särskiid
betydelse ibr ltireningens situation. Vi går igenom rch prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder oclr andra
lörhållanden som är relevanta för vårt uttalande om arrsvarsllhct.
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