
Revisionsberättelse
Till årsmötet i ideella föreningen 802527-3304 Nix to the Six

Rap po rt o m års redovis n i ngen
Jag har granskat årsredovisningen för den ideella föreningen 802527-3304 Nix to the Six
för perioden 2019-12-13 - 2020-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt gällande lagstiftning och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Reyisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och utfört revisionen i

syfte att uppnå rimlig säkerhet för att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper och metoder (i detta fall
bokföring på excellark) som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med gällande lagstiftning
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat för perioden 2019-12-13 - 2020-12-31.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Uppsala den 2021-02-24


