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Redovisning  av mottaget  partistöd  2021

Partistödet  har  använts  till  regionalt  politiskt  arbete  såsom  kampanjer,

utbildningar,  lokalkostnader,  annonser,  resor  utbildningar  och  konferenser.

Partistödet  har  också  använts  för  att  finansiera  anställning  av ombudsman  som

stöd  i det  politiska  arbetet.  Distriktet  stöttar  också  kretsarna  i deras  arbete  och

bidrar  med  administrativt  stöd,  kunskap  och  kompetens.  Del av stödet  har  gått

till  ungdomsverksamhet  CUF samt  till  Centerkvinnornas  verksamhet.



Centerpartiet

Norrbottens  distrikt

Org nr  897000-3433

Till årsstämman  i Centerpartiets  Norrbottens  distrikt

Revisionsberättelse

Vi har  granskat  årsbokslutet  och bokföringen  samt  ordförandens  och styrelsens förvaltning  i

Centerpartiets  Norrbottens  distrikt  för  räkenskapsåret  2020-01-01-  2020-12-31.

Det  är ordföranden  som  tillsammans  med  styrelsen  har  ansvaret  för  räkenskapshandlingarna

och förvaltningen.  Vårt  ansvar  är att  uttala  oss om årsbokslutet  och  förvaltningen  på

grundval  av min  revision.

Vi har  utfört  revisionen  i enlighet  med  god revisionssed  i Sverige.  Det innebär att vi har

planerat  och genomfört  revisionen  för  att  i rimlig  grad  försäkra  oss om att årsbokslutet  inte

innehåller  väsentliga  fel.

En revison  innefattar  att  granska  ett  urval  av underlagen  för  belopp,  och  annan information  i

räkenskapshandlingarna.  I en revision  ingår  också  att  pröva  redovisningsprinciperna  och

ordförandens  och styrelsens  tillämpning  av dem  samt  att  bedöma  den  samlande

informationen  i årsbokslutet.

Som underlag  för  vårt  uttalande  om ansvarsfrihet  har  vi granskat  protokoll,  väsentliga  beslut,

åtgärder  och  förhållanden  i partidistriktet.  Vi anSer  att  vår  revision  ger  OSS en rimlig  grund

för  våra  uttalanden  nedan.

Vår  slutledning  är att  årsbokslutet  ger  en rättvisande  bild  aV Centerpartiets  Norrbottens

distrikts  resultat  och ställning  i enlighet  med  god redovisningssed  i Sverige.  Partidistriktets

förvaltning  och beslut  äri  överensstämmelse  med  dess stadgar.

Vi tillstyrker  Centerpartiets  Norrbottens  distrikts  årsstämma  2021

*  att  fastställa  resultat-  och balansräkning

*  att  räkenskapsårets  resultat  på balanseras  i ny räkning

*  att bevi5a ordföranden  och styrelsens ledamöter  ansvarsfrihet  för det räkenskapsår

denna  revision  omfattar
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