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förvaltningsberättelse
Svensk Insamlingskontroll har till syfte att verka JZr

•

att ofTentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra
allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll,

•

att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader,

•

att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt

•

att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas

Allmänt om verksamheten
För att främja sina syften erbjuder Svensk Insamlingskontroll kontroll över organisationer som
bedriver insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och atidra allmännyttiga ändamål.

1 Svensk Insamlingskontrolls granskning ingår att kontrollera att insamlade medel går till
ändamålet, att insamlings- och administrationskostnaderna inte är oskäliga, att insamlingama
sker på ett sunt och etiskt sätt och att Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter i övrigt följs. 1
granskningen ingår även en analys av organisationernas nyckeltal.
för kontrollen förfogar Svensk tnsamlingskontroll efter avtal med Nordea Bank AB och
Bankgirocentralen över sjusiffriga PlusGironummer och Bankgironummer som börjar på 90.
Svensk Insamlingskontroll meddelar föreskrifter för innehavare av 90-konton och är behjälplig
med råd och anvisningar samt annan information om kontrollen av insamlingsverksamheten.
Svensk Insamlingskontroll bestämmer om insamlingskontrollens allmänna inriktning och om
förutsättningar för att erhålla och inneha 90-konto. Svensk Insamlingskontroll kan återkalla
rätten att inneha 90-konto. Svensk Insamlingskontroll ser regelbundet över sina metoder för
insamlingskontroll samt anpassar föreskrifter, anvisningar och metoder för granskningen inför
förändringar som sker inom insamlingsverksamheten.
Varje 90-kontoinnehavare ska ha en auktoriserad revisor som granskar organisationens
ekonomi och förvaltning fortlöpande samt kontrollerar att ändamålet uppfylls och att Svensk
Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. Enligt föreskrifterna måste samtliga 90kontoinnehavare upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen och tillämpa
regelverket K3. Ett rapportpaket bestående av årsredovisning, revisionsberättelse samt
särskilda blanketter för resultat- och balansräkning ska årligen skickas in till Svensk
insamlingskontroll. Rapportpaketet granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 31 december 2016 fanns 425 (426) organisationer som var godkända av Svensk
Insamlingskontroll som 90-kontoinnehavare.
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År

2016

2015

2014

2013

2012

425
976

426
946

404
891

406
86$

407
$48

Antal 90-konto organisationer
Antal 90-konton (Plus- och
Bankgiro)

Under 2016 har det kommit in 39 (37) ansökningar om 90-konto. 25 (26) organisationer har
beviljats 90-konto och 22 (4) organisationer har avslutat sitt 90-kontoinnehav under året.
Svensk Insamlingskontroll fråntog under året 4 (2) 90-kontoinnehavare rätten att inneha 90konto. Skälen till detta var att organisationen inte hade följt Svensk Insamlingskontrolls
föreskrifter och anvisningar (ett fall), att ansökan om förlängd giltighetstid inte hade gjorts (ett
fall) samt att räkenskaperna för 2015 inte inkommit till Svensk Insamlingskontroll (två fall).
Insamlingsorganisationernas utveckling under iren 2011-2015
År

2015

2014

2013

2012

2011

7,1

6,2

5,8

5,2

5,2

Totalaintäkter(rndrkr)

19,4

17,8

16,8

15,5

15,0

Egetkapital(mdrkr)

23,0

21,7

20,3

19,3

18,8

Utbetalt till ändamålet (%)

88

$9

$9

90

$9

Administrationskostnader (%)

11

11

10

10

10

Gåvor,-allmänheten(mdrkr)

Särskilt om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet 2016
Kontrollverksamheten
Svensk Insamlingskontroll har liksom tidigare år utfört granskning av organisationernas
årsrcdovisningar och rapporter mcd redovisning enligt Svensk Insamlingskontrolls anvisningar
för 425 (413) organisationer. Inriktningen har varit att granska om 90-kontoinnchavarna
uppfyllt sitt ändamål och att analysera organisationernas nyckeltal.
för samtliga 90-kontoinnehavare gäller om det inte föreligger synnerliga skäl att minst 75
% av de totala intäkterna ska gå till ändamålet. Om 90-kontoinnehavarens insamlings- och
administrationskostnader överskridit 25 ¾ av de totala intäkterna tre år i följd ska 90-kontot
som regel återkallas.
—

-

Vid utförandet av granskningen av organisationernas redovisningshandlingar har Svensk
Insamlingskontroll biträtts av KPMG och fY. Svensk Insamlingskontrolls kansli har utfbrt
57 % (5$ %) av granskningen under året. Räkenskapsåret 2014 var det första året som 90kontoinnehavarna skulle upprätta årsredovisningen enligt regelverket K3. Svensk
Insamlingskontroll har även i år särskilt granskat om organisationerna har tillämpat K3 och hur
de i fl5rvaltningsberättelsen har redogjort fZr resultat och effekt av sitt ideella arbete.
Granskningen visar att 28 (65) organisationer inte har tillämpat regelverket K3 och att
redovisningen av effekterna av verksamheten kan förbättras.
Dc organisationer som inte har uppfyllt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal 75/25 i 2015 års
redovisningshandlingar har i de flesta fall själva förklarat varför de inte har uppnått nyckeltalen
och i annat fall har förklaring avkrävts. Dessa organisationer liksom de som haft ett negativt
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eget kapital har följts upp under året och anmodats att ge in kompletterande handlingar i form
av delårsrapport, handlingsplan och budget.
Under året har det hållits uppföljningsmöten med 35 organisationer med anledning av den
ekonomiska granskningen eller utredning av annan fråga rörande organisationens verksamhet.
Projektet rörande intern kontroll hos organisationer med 90-konto som påböijades hösten 2014
har fortsatt under 2016 med ytterligare 20 slumpmässigt utvalda organisationer. Projektet har
även i år utförts av Grant Thornton på Svensk Insamlingskontrolls uppdrag. Projektet som
syftar till att ytterligare öka förtroendet för organisationer med 90-konto innebär inte någon
ytterligare kostnad för de berörda organisationerna.
Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter är 90-kontoinnehavare, som har mottagande
organisationer i Sverige eller utomlands, skyldiga att varje år senast den 30 juni komma in med
en förteckning över de organisationer som fått medel under rapporterat räkenskapsår med
uppgifter om deras ändamål, plats och land där de verkar samt en beskrivning av hur 90kontoinnehavaren säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används för
att främja avsett ändamål utan oskäliga kostnader. De organisationer som inte kommit in med
förteckning i tid har påmints om sin skyldighet och anmodats att uppfylla den.
Flertalet 90-kontoinnehavare har kalenderår som verksamhetsår, vilket innebär att
redovisningen av verksamheten ska vara Svensk Insamlingskontroll till handa senast sex
månader efter kalenderårets slut. Under året har 13 (12) organisationer debiterats en extra
årsavgift på grund av att de inte alls, eller i ofullständigt skick, skickat in redovisningen till
Svensk Insamlingskontroll. Debitering för dröjsrnålet fråntar dock inte 90-kontoinnehavarna
skyldigheten att lämna Svensk Insamlingskontroll kompletta redovisningshandlingar.
När det framkommit klagomål från allmänheten avseende någon 90-kontoinnehavares
verksamhet eller insamlingsmetoder, har Svensk Insamlingskontroll utrett klagomålen samt i
vissa fall krävt att 90-kontoinnehavaren förändrar sina insamlingsmetoder eller rutiner.
Kommunikation
Svensk Insamlingskontroll har fortsatt att arbeta med sin kommunikationsstrategi. Majoriteten
av 90-kontoinnehavarna ffiljer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och har i sin
marknadsföring numera antingen tagit in Svensk Insamlingskontrolls logotyp eller lämnat
upplysning om att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Under 2016 har Svensk Insamlingskontrolls hemsida uppdaterats med 90-kontoinnehavamas
Swish- och SMS-nummcr. Under året har Svensk Insamlingskontroll via sitt nyhetsrnm på
webbportalen MyNewsdcsk skickat ut pressmeddelandcn vid väsentligare nyheter som när en
ny organisation heviljats 90-konto eller när rätten att använda 90-konton återkallats samt
statistik över den årliga sammanställningen avseende organisationernas insamlingsresultat.
Information

Den 5 februari 2016 höll Svensk Insamlingskontroll sitt årliga informationsseminarium för 90kontoinnehavare och revisorer. Mötet samlade 245 (234) deltagare och hölls som vanligt i
Bonnierhuset, Stockholm. Informationen rörde bl.a. viktigare beslut som fattats under 2015,
projekt intern kontroll, presentation av 2014 års redovisningar samt genomgång av nyckeltal
och statistik. Föreläsningar hölls av inbjudna talare från PWC, EY samt utredaren av
penningtvättslagen.
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För att informera om tidigareläggningen av 90-kontoinnehavarnas ekonomiska rapportering
från sex till fern månader efter räkenskapsårets slut hölls ett extra informationsseminariurn för
90—kontoinnehavarna och deras revisorer den 11 november 2016. Mötet samlade 235 (245)
deltagare och hölls även denna gäng i Bonnierhuset, Stockholm. Informationen rörde bl.a.
viktigare beslut som fattats under 2016, presentation av 2015 års redovisningar samt
genomgång av nyckeltal och statistik. Föreläsningar hölls av inbjudna talare från
Säkerhetspolisen och Institutet mot mutor.
Kanslichcfen har under året haft crfarenhctsutbytc mcd företrädare för branschorganisationen
FRu.
Kanslichefen har i slutet av maj 201 6 deltagit i FinanciaL Actioii Task forces (FATF)
utfrågning som hölls på Finansdepartementet och besvarat frågor om hur Svensk
Insarni i ngskontroll arbetar med ri sken för tenorfi nansi eti ng och hur kontrollen av
organisationer med 90-konto bedrivs. Utfrågningen var en del av FATFs utvärdering av hur
Sverige lever upp till FATFs Rekommendation 8. FATF kommer att publicera sin utvärdering i
en rapport i februari 2017.
Under 2016 har företrädare för kansliet besökt 7 (11) 90-kontoinnehavare för att informera om
Svensk Insamlingskontrolls verksamhet samt orientera sig om 90-kontoinnehavarnas
verksamhet. Kansliet har under året haft besök av 4 (8) organisationer som planerar att ansöka
om 90-konto och informerat dessa om förutsättningarna för att beviljas 90-konto. Kansliet har
vidare träffat företrädare för Postkodlotteriet, Bankgirot och Nordea Bank AB.
Regetverk in. in.
Svensk Insamlingskontroll har under 2016 uppdaterat föreskrifterna för 90-konto. Bland annat
har tidpunkten för när 90-kontoinnehavama ska insända den ekonomiska rapporteringen
tidigarelagts från sex till fern månader efter räkenskapsårets slut från och med den 1 januari
2017; detsamma gäller tidpunkten för att ge in förteckning över mottagande organisationer.
Anvisningar till rapportpaketet för 2016 års redovisning har vidareutvecklats ytterligare.
Media
Svensk tnsarnlingskontrolls granskningsverksamhet har under året mötts av stort intresse i
media varför kansliet medverkat i en mängd intervjuer i tidningar och radio. Svensk
Insamlingskontroll publicerade i september den preliminära statistiken över 2015 års insamling
samt i början av november den officiella statistiken för insamlingsåret 2015.
Hemsida
Svensk Insamlingskontroll har en hemsida mcd adress www.insarnlingskontrolLse. Varje 90kontoinnehavares ändamål finns beskrivet och det går bl.a. att söka på ändamål och
verksamhetsområde. Hemsidan har under 2016 uppdaterats med 90-kontoinnehavaras Swish
och SMS-nummer. Nyckeltalen för varje 90-kontoinnehavare för åren 2006-20 15 finns
publicerade på hernsidan. Under 2016 har hemsidan haft 55 364 (55 536) besökare. Av dessa
var 69,5 % (71 %) nya besökare.
Internationellt arbete
Svensk Insamlingskontroll är en av 17 organisationer som ingår i International
Committee on Fundraising Organisations, ICfO. Kanslichefen har deltagit vid ICfOs
årsmöte den 27-29 maj 2016. ICfOs styrelse har den 7 november 2016 hållit
sammanträde i Stockholm och besökt Svensk Insamlingskontrolls kansli.
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Vilsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under 2017 kommer KPMG och EY att fortsätta med uppdraget att biträda Svensk
Insamlingskontroll med den ärliga granskningen av organisationernas redovisning. Svensk
Insamlingskontrolls årliga informationsseminarium kommer att hållas i slutet av oktober 2017.
Svensk Insamlingskontrolls huvudmän
Svensk Insamlingskontrolls huvudmän utgörs av arbetsmarknadens centralorganisationer
Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco),
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Svenskt Näringsliv.
Dessa organisationer har varit huvudmän sedan 1980 då Svensk Insamlingskontroll bildades
och tog över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som dittills och sedan 1943 utövats
av Näringslivets Granskningsnärnnd.
Svensk Insamtingskontrolls styrelse har under år 2016 bestått av:

Nils Dexe
Ordförande
Saco
Kerstin Bergh
Vice ordförande

Susanne Braxton
Ersättare

Svenskt Näringsliv
Niklas Beekman
Ledamot

Ola Brinnen
Ersättare

LO
Frank Henriksson
Ledamot

Pernilla Lund
Ersättare

TCO
Jenny Bodell-Hagberg
Ledamot

Ann-Britt Larsson
Ersättare

Svensk tnsamlingskontroll
Lena Hömbiad
Ledamot
Adjungerad ledamot
Urban Engerstcdt
Under året har styrelsen haft fyra sammanträden. Styrelseledarnötema, utom ordföranden och
adjungerade ledamoten, har inte uppburit någon ersättning från Svensk Insamlingskontroll.
Revisorer

Auktoriserade revisorn Hans Bredberg och auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius, båda från
Finnhammars Revisionsbyrå, är Svensk Insamlingskontrolls revisorer med auktoriserade
revisorerna Håkan Fjelner och Madeleine Molin, båda Finnhammars Revisionsbyrå, som
suppleanter.
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Kansliet
Svensk Insamlingskontrolls kansli bedriver sin verksamhet i Näringslivets hus med
besöksadress Storgatan 19, Stockholm. Kanslichefen Lena Hörnblad, controllern Tommy
Jonsson och assistenten Agneta Landqvist har varit anställda på heltid.
Ekonomi
Svensk Insamlingskontrolls finansiering bygger på att organisationerna betalar en årsavgift på
0,060 % av sina totala verksamhetsintäkter för det senast rapporterade verksamhetsåret, dock
lägst 5 tkr och högst 60 tkr. Styrelsen har fastlagt en budget på ett respektive tre år, som
underlag för att fastställa resultat- och likviditetsmäl för verksamheten.

Res ultatdisposition
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 5 324 657 balanseras i ny

räkning.

Nyckeltal

År

2016

2015

2014

2013

2012

Rörelsernarginal(%)
Soliditet (%)

7,7
8$

-3,7
91

-9,7
91

16,7
93

12,0
$7

Likviditet (¾)
Finansiell avkastning(%)

429
1,6

1132
0,7

1101
1,1

1331
1,4

73$
2,5

10,1
5 325

-3,6
4 $13

-9,0
4991

18,3
5 463

16,3
4547

Avkastning på eget kapital (%)
Utgående eget kapital (tkr)

Beräkningsformter

Rörelscmctrginat

(Verksamhetsintäktc’r- Verksamhetskostnader,VVerksarnhetsintäkter

Soliditet

Utgående eget kapitcit/Utgåencle batansomstuin ing

=

Likviditet

Omsäuningstitlgångar/Korfristiga skulder

=

Finansiellt reszdtat/Korfristiga placcringctr och likvida ncdel

Finansiell avkastning
Avkastning på eget kapitctl

=

Årets

rcstdtat/Genomstzitttigt eget

kapital
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Res ii ltatriikn i n
Belopp / kr

Not

2016

2015

1

5513497
513704

5136306
324807

6027201

5461113

-2 651 357

-2 887 855

t7erksamltetsintäkter

Årsavgifter
Övriga intäkter
Summa verksamhctsintikter

Verksainitetskostnader

Övriga extema kostnader
Personalkostnader

2

-2903581

-2753114

Avskrivningar

4

-9 770

-24 145

-5564708

-5665114

462 493

-204 001

66122
0

35546
0

66 122

35 546

Resultat efter finansiella poster

528615

-168455

Skatt

-17193

-9704

511 422

-17$ 159

Summa vcrksamlietskostnader
Verksamhetsresuttat

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Riintekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella
investeringar

Årets resultat

3
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Balansräknin

Be/opp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

4

18 244

28 014

5

3 012 453

0

3 030 697

28 014

1 750
1 403

7 500
7 461

137 589

33 626

140 742

4$ 528

2397815

3124362

Tillgångar
Anläggnfngstillgångar
Inventarier
finansiella an1äggningstitlgngar

Långfristiga värdepappersiimehav
Summa anläggningstillgångar

Omsaftuingstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

5

2 075

453 495

778

Summa omsättningstillgångar

2 992 052

5 248 727

Summa tillgångar

6022749

5276741
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Balansrikn ing

BclOp/) 1 kr

Not

2016-12-31

20 15-12-31

4 $13 235

4 991 394

511 422

-17$ 159

5 324 657

4 813 235

31978$

132534

Skatteskulder

14 726

0

Övriga skulder

109 967

102 270

Upplupna kostnader
och förutbetalda intiikter

253 551

228 702

Summa skulder

698 092

463 506

6 022 749

5 276 741

Ställda säkrrhetc’r

Inga

Inga

Ansvarsjörbindelser

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och viirdcringsprinciper

Årsredovisningen har upprittats enligt Årsredovisningslagcn (1995:1 554) och
Bokfbringsnämndens allmänna råd ffir mindre ideella löi-eningar. 1(2 (2009:1).
Årsrcdovisningcn är upprättad i svenska kronor om

inget annat anges.

Tjänsteuppdrag på löpande i-äkning redovisas enligt altemativrcgeln.

Avskrivningar på materiella antäggningsti Ilgångar baseras på uppskattad nyttj andeperiod
och sker med 20 % på anskaffiuingsvärdet.

Not 1

Övriga intäkter
Kontouppläggningsavgifter

Förseningsavgi fler
Informationskonferens
Övrigt

Not 2

2016

2015

157500
140 597
167200
48 407

175000
65 000
79950
8 857

513 704

324 807

2
1
3

2
1
3

767 520

745 654

1052357

1018444

1 819 877

1 764 098

1 148 100
(479 496)

1 039 63$
(408 639)

53453
12669

16916
18630

66 122

35 546

Anstatida och personalkostnader
Medelantal anställda:

Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelseordförande och kanslichef

Övriga anställda

Sociala kostnader, mkl. löneskatt
(Varav pensionskostnader)

Not 3

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Realisationsvinster, fonder
Ovriga ränteintäkter
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Not 4

inventarier

Ingäende anskcz/jningsvärden
Årets inköp
Försälj ning/U trangering
Utgå ende ackumuterade anskaffiuingsvärden

o
o

Ingående avskrivningar
försäljni ng/UtrangeHng
Årets avskrivningar
Utgående ctckumuterctde avskrivningar
Utgående redovisat varde

Not 5

196959
30408

227367

o

227 367

227 367

-199353
0
-9 770
-209 123

-175208
0
-24 145
-199 353

18244

28014

Enligt upprättad placeringspolicy ska kapitalet placeras med låg risk till en så
god och stabil totalavkastning som möjligt med ett balanserat risktagande.

Stockholm 201 7-03-14

Nils Dexe
Ordförande
—
-

v

Kerstin Bergh

Niklas Beckman

tJ
Urban Enge

/%
t

my Bcl11-HagbergsJ

Lena Hömblad
Kanslichef

iorrättelse har avgivits 20 17-03-14

IJ%ans Bredberg

Auktoriserad revisor

(

Caja Marcelius
Auktonserad revisor
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1 FINNHAMMARS
AuKTHII;I HADE OCH (H)DKANDA RE VISORE R

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstärnrnan i Svensk Insamlingskontroll
Org.nr. 802009-5 10$
Rapport om irsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk
Insamlingskontroll för at 2016-01-01 2016-! 2-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
mcd ärsrcdovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelscn är törenlig mccl
ärsredovisningens övriga delar.
Crund tör uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Rei’isorns
ansvar. Vi är oberoende i förhallande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vart yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vara uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen
föreningens
förmåga
av
att
förtsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att törtsätta
verksamheten och att använda antagandet om tbrtsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror p oegentligheter eller pa fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller vära
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men år
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sädun finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentlighetcr eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut
arsredovisn ingen.

som

anvåndare

fåttar

med

grund

i

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
fel,
oegcntlighetcr
eller
på
utför
utformar
och
granskningsätgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar
revisionsbevis
som
och
är
tillräckliga
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighct till följd
av’ oegentlighetcr är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning. avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller usidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utförma
granskningsatgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten
i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet
av
ärsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfåktor, måste vi i
revisionsberättelsen
ifista
uppmärksamheten
på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfåktorn eller, om sådana upplysningar år
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras iI de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar vi den övergripandc presentationen, strukturen och
innehållet i ärsrcdovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelseftilla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identiflerat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Revisorns ansvar

Utöver vär revision av ärsredovisningen fiat VI VCfl utfört en
revision
av
styrelsens
förvaltning
för
Svensk
tnsamlingskontroll tor at 2016—01—01 20! 6—12—31

Värt mäl beträffönde revisionen av förvaltningen, och därmed
värt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nägon
styrelseledamot nägot väsentligt avseende företagit nägon
ätgärd eller gjort sig skyldig till nägon försummelse som kan
loran leda ersiittni ngsskyldighet mot fören ingen.

Vi tillstyrker att förcningsstämman beviljar
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsract.

styrelsens

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Värt
ansvar enligt denna beskrivs mirniare i avsnittet Rei’isorns
ansvar. Vi är oberoende i förhallande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt tällgjort vart
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamiilsenliga som grund för värt uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för törvaltnirigen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god rcvisionssed 1 Sverige
alltid kommer att upptäcka itgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundat sig främst pa revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsätgärder som
utförs baseras pö vär protssionella bedömning med
utgungspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen pä sädana ätgärder, omräden och
förhallanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi gär igenom och prövar fattade
beslut, bcslutsunderlag, vidtagna ätgärder och andra
Rirhällanden som är relevanta för värt uttalande om
ansvarsfrihet.
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