
REVISIONSBERÄTTELSE 20xx 

Till N kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige 

Vi har granskat N kyrkliga samfällighets förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden  

1.1.-31.12.20XX. Bokslutet omfattar resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter till dem 

samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse.  

Gemensamma kyrkorådets och övriga redovisningsskyldigas skyldigheter 

Det gemensamma kyrkorådet och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för den kyrkliga samfällighetens 

förvaltning och skötseln av den kyrkliga samfällighetens ekonomi under räkenskapsperioden. Det 

gemensamma kyrkorådet och [den tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin]* ansvarar för upprättandet 

av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om den kyrkliga samfällighetens ekonomiska 

ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter om 

upprättande av bokslut.     

Det gemensamma kyrkorådet och [den tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin] ansvarar även för 

ordnandet av intern kontroll och den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett 

bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns skyldigheter 

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionssed inom 

den offentliga förvaltningen för att upptäcka väsentliga felaktigheter och rapportera om dem som resultat av 

granskningen. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida förvaltningen skötts enligt lag och 

verkställts enligt fattade beslut. Vi skaffar oss en förståelse av den del av interna kontrollen som har 

betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga och för att uttala oss om 

ordnandet av den interna kontrollen, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den kyrkliga 

samfällighetens interna kontroll. 

Vi har utfört granskningen för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida den kyrkliga samfällighetens 

förvaltning skötts enligt lag samt enligt beslut fattade av behöriga organ och tjänsteinnehavare. Bokföringen, 

principerna för upprättande av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning 

för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel.  

 

Granskningens resultat 

Den kyrkliga samfällighetens förvaltning har skötts enligt lag och fattade beslut. 

Den kyrkliga samfällighetens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.  

Den kyrkliga samfällighetens bokslut är upprättat enligt bestämmelser och föreskrifter om upprättande av 

bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, 

 
* Tjänstebeteckningen på den tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin. 



ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar.   

 

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet  

Vi förordar att bokslutet godkänns.  

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.  
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