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Rnpport om årsbokslutet

littalilndefi
Yi haL utfiirt en revision ar,årsbakslulct lor Klimatriksdasen {ör rir
242{),

Enligt vår upplattning har årsirokslutct i allt väsentligt upprältats
enligt bokfdringslågcn.

Vi tillstyrker diirfiir ah: ltirenrngsstärnman faststäl lcr
rcsultaträkningen och balansräkningcn.

Grundtilr uttalunden
Vi hrr Lrtfijrt revisionen enligt god revisionssed i Svcrige.
Revisoremas ansvar enligt dcnna sed beskrivs närnrare i avsnitterr
"Den auktoriserade rct,isoms ansvar" samt "Dcrr iörtror:ndevalde
revisoms ansr,år". Vi år oberocnde i ftirhållantle till cniigt gorl
revisorssed i Sverige, Jag som auktoriser.ad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi auscr att de revisionshevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändanrålsenliga son grutd for våra uttalanden.

§tyrelsens aNsvar

Det är styrelsen som har ansvaret 1?Jr att årsbokslutet upprättas ooh
for att bokliiringslagen tillänrpas vid upprättandet tiv årsbokslutet.
Styrelsen ansvarar ävcn fiir tleu interna koutroll sonr dcn trerlötrer
är nödvänilig fiir att upprätta ctt årsbokslut sonr intc lnnehåller
några väsentliga lblaktrgheter. vare sig dcssa beror på
oegcntliglictcl cllcr misstag"

Vitl r"rpprättandct av årsbokslulet ansvarar styre isen ftir
bedömningen av fiireningcns ftirmåga att lortsätia verksarnheten.
l)en upplyser, när så är tillämpligt, onr fiirirållanden sorn kan
påverka iiinnågan att fortsätta vcrksarnheten och att anvärda
antagandel om fofisart drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om bcslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den aukktriterede revisorns answt
.lag her ått utlora revisioneo enligt Intentational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. fulitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som
helhet intc innchåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller nrirstag. Rinrlig säkcrhet är en hiig
grari av säkerhel, men är ingcn garanli for trti en revision som utliirs
euligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kornrner att
upptäcka en väscntlig fclaktighct om en sådan finns. F'clakligheter
kan uppstii på grund av ocgcnlligheter eller rrrisstag och arrses vara
r,,äsentliga onr tie enskili eller tiilsamnrans rintligen kan iörvänras
påverka de ekononriska hcslut som anvaindilrur fattar nrcd grund i

årsboksltLtet.

Sonr del av en revisiou enligt ISA använder.jag professiorrellt
omdöme och har cn prol'cssioneilt skeptisk inställnine uoder hola
revisionen. [Jcssutom:

. idcntifierar och beriönrerjag riskerna for våsenlliga felaktigheter i
årsbokslutet, vare sig dessa bcror på ocgentligheter eiler missrag,
Lrtfornral och utflor granskningsåtgärder bland annat r.rtifiån dessa
lisker och inhärnlar revisionsbevis soln är tiilräckliga och
;indarnålsenliga for att utgöra en gnrnd för mina uttalandcn. Risken
fiir att inle upptäcka cn väsentlig felaktighct iill liiljd av
ocgcntligheter är högre än for en viiserrtlig fblaktighet soni bcror på
misstag. eltersom oegentlighcter karr innefatta agerande i mask*pi,
Ibrthlskning. avsiktliga utclänrna*den, feiaklig inforntation cller
åsidosättandc av intcrn konirol1.

. skaffarjag ntig cn förståelsc ay den del av lirreningcns intenra
kontrc,ll som har betydclse for min revision for att utforula
gmnskningsiltgi,irder sour är iärnpliga rned hänsyn till
omståndigherterna, men intc lbr att uttala mie om elfektivitctcn i
dcn intcnra kontrcllen.

' utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprincipcr som
;lnvänds och rimligheten i styrelscns uppskattntngar i redovrsnrngen
och tillhörandc upplvsningar.

. drarjag en slutsals onr liimplighetcn i atl styrelsen använder
arltagandet om fbrtsart dri{t vid upprällandet av rlrsboksiutct. .lag
drar också cn shltsats, med gnrnd i dr inhänrtade revisionsbcr iscn,
om huruvida dct finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor sofi.i avscr
sådana händelser eller {örhållanden som kan lcda till bctydande
tvivel orn löreningens 1örrnåga att lbrtsätta vcrksarnheten. On: jag
drar slutsatsen att dct finns en väsentlig asäkerhetsflakt<.rr, rnåste jag
i revisiansberiittelsen f;ista uppnrärksarnheten på upplysninganta i

iirsboksltilet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn el1er, om sådana
Ltpplysningar är otillräckliga, modifi crzr uttållandct onr årsirokslutct.
l\4ina slutsatsgr bascras på rlr revisionsbevis sorn inhärntas franr till
daturtrct f-or rrvision-sbcrättclscn. Dock kan franrtida händelser cllcr
förhirllanrien giira att en f?:rening inte längrc karr fortsätta
verksamheten.

. utviirderarjag den övergripande preseiltatjonen, struktureo och
innehåilet i årsbokslutet, däribland upplysniirgarna, och onr
ilrsboksiutcl åtcrger de underliggandc hransaktionerna och
händclserna i en I ighet nrcd bokfiirin gslagen.

Jag måste infomrera styrelsen onr hland annat revisionetr.s planeradc
onrlattnirrg trch inriktnrng sanrt tidputrklen tor tlen. .[ag måste också
infbrrnera our betydclscfulla iakttagelser under revisionen,
däribland dc cvenluellc betydande brrster i den iricrnä kontrollen
sonrjag idcntifierat,

De n fö rt raend evd de r evisor ns o nsv a r
Jag irar att utlöra en revision enligt revisionslagen och dä,'mer1

enligt god revisionssed i Svcrigc. Mitt rnål är att uppnå en rirnlig
grad av säkerhet olr huruvida samnranställningen har upprättats i
r nli6'hct ntcd hoklriringslagen.
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Rapport om andra krav enligt lagnr och andra lörlattningar

Uttalande

Utöver vår rcvision av årsbokslutet har vi även ufiört en revision av
stvrclsens törvailning for Klinratriksdagen flir iir 2020.

Vi tillstyrker att örenirlgsstiirrrman beviljar styrelsens lcdamötor
ansvarsfrihet fiir räken skaptåret,

Grund för utldonde
Vi har utlort revisionen enligt god revisionsseri i Svcrige. Vårf
ansvar enligt denna beskrivs nännare i åvsnittet ,,Revisorns 

ansvar,'.
Vi är oberocndc i ftrhållande trll lörcninscn enligt god revisorssed i
Sverige" Jag som äuktoriseräd rcvisor har i övrigt fullglort nritt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav"

Vi anser ati de revisionsbsvis vi har inhänrtat är tillrlickliga och
ändamälsenliga sonr grtnd for vårl uttalaritie.

Slyrelsens ansv«r
Dct är slyrelsen sonl altsvarar för h.rrvaltningen.

ket'isorns ansvar

Våfl nrål heträffbndc rcvisionen av förvåliningen, och därmcd vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är aff inhäntta rei,isionsbevis 1ör att rncd
cn rinriig grad av säkerhet kunna bedönra om någon styrelseledamot
i någct väsentligt avseende förctagit någon åtgärd el)er gjort sig
skyloig till någon försummelse sont kan 1'dranleda
crsättuingsskyldrghct rrrot fireiririgcrr

Rimlig säkerhct är en hög gtad åv $äkerhst, men ingcn garanti liir
att en revision sonr ut{brs enligt god revisir:ussed i Sver:ige alltitl
lcomnrer atr uppiäckå åtgärder eller forsuilnlelscr sorn kalr
{branleda crsättningsskyldi ghct mot törenin gen,

Som en del av en rcr,ision cnligt god revisiorissed i Sverige
atrvänder den auktori.serade revisom professionelif onrdöme ocdr har
en professionellt skeptisk inställning r.rnder hela revisioncn.
Cranskningen av fcrrvaltningen gmndar sig fiämst på revisionen rv
råkenskaperna, Vilka tillkonrmande granskningsi$gärCer sorn utlors
baseras på den auktorjserade rcvisorns profbs$ionella betlönrnrng
och övriga vaida revisorcrs bedönrning med utgiingspunkt i risk och
väscr,tlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, nmråden och frirhållandcrr som iir väsentliga för
verksanrhetcn och där avsteg och överträdeiser skullc ha särskild
hetydelse for liireningens siluation. Yi går igenorn och prövur
fattadc heslut, beslursunderlac, r,idtagna åtgärder och andra
ftirhållanden sorr år rel*vanta li:r vi1r1 uftalande om ansvarsfrilicl.

Stockholni den 24 mars 2021

,/2.?*. .4^**""
Jeakim ?tlymnn

Auktoriserad revisor

Förtrocndcval d revisor
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Till §tyrelsen i Klimatriksdagen

Vi har granskat föreningens årsbokslut, bokslut, löpande bokföring och förvaltning för räkenskapsåret
2020-01-01 -2A2a-D-31. Nedan följer en lista med noteringar som vi bedömer inte är föremål för
revisionsberättelsen men ändå av sådan särskild vikt att vi skrlver detta pM.

1-. Vi har fÖrstått att föreningen utsatts för ett bedrägeri under året som betastat föreningens
likvider med 20 843 kr. Vi har även förstått att ni genomfört ett smfattande arbete i ett
försök att återhämta pengarna. Ni har redovisat händelseförloppet öppet och tydligt i

utkastet till årsbokslutets förvaltningsberättelse. Det är viktigt att ni fortsättningsvis tar upp
händelser av denna dignitet snarast på styrelsemöten och beslutar gemensamt om vad som
behöver göras för att det inte ska hända igen. Som vi förstått har ni efter samråd rned oss
förhöjt rutinerna i ekonomifunktionen för att det här inte rimligen ska kunna ske igen.
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f toakim Nyman
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor


