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Förvaltningsberättelse
Svensk Insamlingskontrofi har till syfte att verka för
•
•
•
•

att offentliga 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 andra 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 Insamlingskontroll efter avtal med Nordea 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 Insamlingskontrolls styrelse bestämmer om insamlingskontrollens allmänna
inriktning och om förutsättningar för att beviljas och inneha 90-konto. Svensk
Insamlingskontroll kan frånta kontoinnehavaren 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 i Sverige.
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 90-kontoinnehavare upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen och
tillämpa regelverket K3. Ett rapportpaket bestående av årsredovisning, revisionsberättelse
samt särskilda blanketter för resultaträkning och nyckeltal ska årligen skickas in till Svensk
Insamlingskontroll snarast möjligt, dock senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut.
Rapportpaketet granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 31 december 2018 fanns 432 (433) organisationer som var godkända av Svensk
Insamlingskontroll som 90-kontoinnehavare.
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År
Antal 90-kontoorganisationer
Antal 90-konton (PG och BG)

2018

2017

2016

2015

2014

432
1 019

433
1 008

425
976

426
946

404
891

Under 2018 har det kommit in 41(55) ansökningar om 90-konto. 12 (31) organisationer har
beviljats 90-konto och 11(23) organisationer har avslutat sitt 90-kontoinnehav under året.
Svensk Insamlingskontroll fråntog under året 3 (1) 90-kontoinnehavare rätten att inneha 90konto. Skälen till detta var i det ena fallet att organisationen trots påminnelse inte inkommit
med ansökan om förlängd giltighetstid, i det andra fallet att organisationen inte följt
Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar
samt i det tredje fallet på grund av att organisationens styrelse ingick två personer som inte
uppfyllde Svensk Insamlingskontrolls lämplighetskrav.

Organisationernas insamling i siffror under åren 2013—2017
2017

2016

2015

2014

2013

Totalaintäkter(mdrkr)

21,5

19,9

19,4

17,8

16,8

Gåvor, -allmänheten (mdr kr)
Eget kapital (mdrkr)

7,8
26,1

7,3
24,2

7,1
23,0

6,2
21,7

5,8
20,3

Ändamålsuppfyllelse (%)

87

8$

8$

89

89

Administrationskostnader (%)

11

11

11

11

10

År

Särskilt om Svensk Insamlingskontrolls verksamhet 2018
Kontrottverksamheten
Inriktningen av den årliga granskningen av organisationernas räkenskaper är att säkerställa
att 90-kontoinnehavarna uppfyllt sitt ändamål och att analysera organisationernas nyckeltal.
För samtliga 90-kontoinnehavare gäller att minst 75 ¾ av de totala intäkterna ska gå till
ändamålet. Om det föreligger synnerliga skäl kan Svensk Insamlingskontroll lämna dispens
från dessa villkor under en övergångstid. Om 90-kontoinnehavarens insamlings- och
administrationskostnader överskridit 25 % av de totala intäkterna tre år i följd ska 90-kontot
som regel återkallas.
Syftet med att Svensk Insamlingskontroll, förutom årsredovisning, även kräver att särskilda
blanketter för resultaträkning och nyckeltal ska fyllas i och ges in är, att dessa blanketter ger
ett enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls granskning av samtliga organisationer.
Dessa handlingar krävs för att Svensk Insamlingskontroll inför allmänheten och media ska
kunna ange att de gåvor och bidrag som skänkts till organisation når fram till ändamålet och
att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga, dvs, inte
överstigit 25 % av årets totala intäkter. På grundval av de siffror som ges in vid
granskningen tar Svensk Insamlingskontroll fram nyckeltal som grund för statistik och
utvärdering.
Svensk Insamlingskontrolls kansli har granskat merparten av organisationernas
räkenskapshandlingar. KPMG och EY har anlitats för att utföra resterande del av
granskningen.
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Vid granskning av organisationernas årsredovisningar kontrolleras om regelverket K3
tillämpats och om det i förvaltningsberättelsen finns en utförlig redogörelse av hur
ändamålet främjats samt resultat och effekt av detta arbete. Granskningen visar att det skett
en stor förbättring jämfört med tidigare år. Det är numera endast 1 (8) organisation som inte
har tillämpat regelverket K3. Erfarenheterna visar att redogörelsen för resultat och effekt i
förvaltningsberättelsen har blivit bättre men behöver förbättras i många fall.
De organisationer som inte har uppfyllt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal 75/25 i 2017
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 eget kapital, har följts upp under året och anmodats att ge in kompletterande
handlingar i form av delårsrapporter, handlingspianer och budgetar.
Under året har det hållits uppföljningsmöten med 26 (35) organisationer med anledning av
den ekonomiska granskningen eller utredning av annan fråga rörande styrningen och
ledningen av organisationen eller dess marknadsföring.
Under 201$ har utökad kontroll gjorts av organisationer som har mottagande organisationer
utomlands. Organisationerna har fått besök för genomgång av ett formulär för utvärdering
av deras interna kontroll. De har därefter gjorts en skriftlig uppföljning med förslag på
förbättringar. Projektet som syftar till att ytterligare öka förtroendet för organisationer med
90-konto har inte inneburit någon ytterligare kostnad för de berörda organisationerna.
Flertalet 90-kontoinnehavare har kalenderår som verksamhetsår vilket innebär att
räkenskapshandlingama ska ges in senast den 31 maj. Under året har 6 (8) organisationer
som inte skickat in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll eller inkommit med
handlingar i ofullständigt skick debiterats en extra årsavgift. Att organisationen påförs en
förseningsavgift medför dock inte att organisationens skyldighet att ge in kompletta
redovisningsliandlingar bortfaller.
De organisationer som vidareförmedlar medel till mottagande organisationeri Sverige eller
utomlands ska varje år i samband med den ekonomiska rapporteringen skicka in en
förteckning över de organisationer som fått medel under rapporterat räkenskapsår.
Förteckningen ska imiehålla uppgifter om organisationens ändamål, land och plats där de
verkar, land dit medlen utbetalas samt en beskrivning av hur 90-kontoinnehavaren
säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används för att främja avsett
ändamål utan oskäliga kostnader. De organisationer som inte kommit in med en sådan
förteckning i tid har påmints om sin skyldighet och anmodats att uppfylla den.
Majoriteten av 90-kontoinnehavarna följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrift att i sin
marknadsföring antingen ha med 90-kontologotypen eller i text informera om att
verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll följer
kontinuerligt upp att denna föreskrift följs.
Klagomål från allmänheten avseende 90-kontoinnehavares verksamhet eller
insamlingsmetoder utreds alltid och i vissa fall kräver Svensk Insamlingskontroll att 90kontoinnehavaren förändrar sina insamlings- eller marknadsföringsmetoder.
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Information
Den 19 oktober 2018 höll Svensk Insamlingskontroll sitt årliga informationsseminarium för
90-kontoinnehavare och revisorer. Mötet samlade 234 (262) deltagare och hölls som vanligt
i Bonnierhuset, Stockholm. Informationen rörde bl.a. viktigare beslut som fattats under
2018, presentation av 2017 års redovisningar samt genomgång av nyckeltal och statistik.
Föreläsningar hölls av inbjudna talare, Suresh Ramasuppu, KPMG, som talade om
Cybersäkerhet för ideella organisationer samt Jenny Nobrand, PwC som föreläste om
Hållbarhetsrapport.
Vid seminariet uppmärksammades att det är 75 år sedan Svensk Insamlingskontrolls
föregångare Näringslivets granskningsnämnd i oktober 1943 träffade avtal med Kungl.
Generalpoststyrelsen om rätt för nämnden att föreslå innehavare av postgirokonton inom
nummerserien 90 00 00- 90 99 99, så kallade 90-konton som reserverats för insamlingar till
välgörande ändamål.
Kanslichefen har i november deltagit i ett möte hos samordningskansliet mot penningtvätt
och finansiering av terrorism hos polismyndigheten för att lämna synpunkter för den
nationella riskbedömningen om penningtvätt och tenorismfinansiering.
Kanslichefen har under året haft erfarenhetsutbyte med företrädare för
branschorganisationen FRII.
Under 2018 har företrädare för kansliet besökt 9 (6) 90-kontoinnehavare, varav 7 inom
ramen för projektet för granskning av intern kontroll, för att informera om Svensk
Insamlingskontrolls verksamhet samt orientera sig om 90-kontoinnehavarnas verksamhet.
Kansliet har under året haft besök av 9 (7) organisationer som planerar att ansöka om 90konto och informerat dessa om förutsättningarna för att beviljas 90-konto. Kansliet har
vidare träffat företrädare för Nordea och Postkodlotteriet samt haft erfarenhetsutbyte med
företrädare för länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland angående tillsyn av stiftelser
samt hållit föredrag om kontroll av organisationer med 90-konto vid länsstyrelsernas
stiftelsekonferens i Stockholm.
Regetverk man.
Svensk Insamlingskontroll har gjort en omarbetning av föreskrifterna för 90-konto som
innebär att kommentarerna placeras under den paragraf de avser. Den nya versionen började
tillämpas från den 1 april 2018. Det har därefter skett ytterligare förtydliganden av
kommentarerna till föreskrifterna innebärande bl.a. rörande kraven i bankernas
kundkännedomsprocess och att organisationerna vid anlitande av insamlingsföretag ska
säkerställa att insamlade medel sätts in på 90-konto eller klientrnedelskonto. Anvisningar till
rapportpaketet för 2018 års redovisning har vidareutvecklats ytterligare. Under året har
arbetet med att undersöka om en digitalisering av rutinerna för den ekonomiska
rapporteringen inletts.
Media och kommunikation
Svensk Insamlingskontrolls granskningsverksamhet har under året mötts av ett stort intresse
i media varför kansliet medverkat i flera intervjuer i tidningar och radio.
Under året har Svensk Insamlingskontroll via sitt nyhetsrum på webbportalen MyNewsdesk
skickat ut pressmeddelanden vid väsentligare nyheter som t.ex. när en ny organisation
beviljats 90-konto eller när rätten att använda 90-konton återkallats samt statistik över
organisationernas insamlingsresultat.
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1juni presenterade Svensk Insamlingskontroll statistiken över 2017 års insamling i ett
pressmeddelande som fick stor spridning i media.
Hems ida
Svensk liisamlingskontroll har en hemsida med adress www.insamlingskontroll.se. Varje
90-kontoinnehavares ändamål finns beskrivet och det går bl.a. att söka på ändamål och
verksamhetsområde. Vidare finns uppgift om organisationernas samtliga 90-konton samt
$wish- och sms-nummer. Nyckeltalen för varje 90-kontoinnehavare för åren 2006—2017
finns publicerade på hemsidan. Under 2018 har hemsidan haft 60 700 (65 424) besökare
vilket är en minskning av antalet besök med 7,22 % jämfört med föregående år.
Internationeitt arbete
Svensk Insamlingskontroll är en av 20 organisationer som ingår i International
Committee on Fundraising Organisations, ICFO. Kanslichefen har deltagit vid
ICFOs årsmöte den 17-20 maj 2018 och där medverkat i en paneldebatt angående
vad granskning och kontroll av insamlingsorganisationer betyder för allmänhetens
förtroende för ideell sektor.
Företrädare för Insamlingskontrollen i Norge har under 2018 besökt kansliet för
erfarenhetsutbyte.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under 2019 kommer EY och Grant Thornton att på Svensk Insamlingskontrolls uppdrag
medverka vid den årliga granskningen. Svensk Insamlingskontrolls årliga
informationsseminarium kommer att hållas i slutet av oktober 2019.
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 Granskningsnämnd.
Svensk Insamlingskontrolls styrelse har under år 2018 bestått av:
Nils Dexe
Ordförande
Saco
Kerstin Bergh
Vice ordförande

Susanne Braxton
Ersättare

Svenskt Näringsliv
Niklas Beckman
Ledamot

Ola Brinnen
Ersättare

LO
frank Henriksson
Ledamot

Pernilla Lund
Ersättare
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TCO
Jenny Bodell Hagberg
Ledamot

Ann-Britt Larsson
Ersättare

Svensk Insamlingskontroll
Lena Hörnblad
Ledamot
Adjungerad ledamot
Urban Engerstedt
Under året har styrelsen haft fyra sammanträden. Styrelseledamöterna, 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.

Kanstiet
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 in 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 likviditetsmål för verksamheten.

Resultatdisposftion
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 5 645 119,75 balanseras i ny räkning.
Nyckeltal
201$

2017

2016

2015

2014

Rörelsemarginal (%)
Soliditet(%)

0,7
88

3,2
89

7,7
8$

-3,7
91

-9,7
91

Likviditet(%)
Finansiell avkastning (%)

512
1,1

311
0,8

429
1,2

1132
0,7

1101
1,1

1,7
5 645

4,2
5 552

10,1

-3,6
4 $13

-9,0
4 991

Ar

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

5 325
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2018

2017

1

5 860 887
228 270

5 613 817
383 923

6089157

5997740

-2841944

-2765154

-3 199 232
-6082

-3 035 777

-604725$

-5807013

41 $99

190 727

67 302

49 589

0

0

67302

49589

Resultat efterfinansiella poster

109201

240316

Skatt

-16099

-12955

Årets resultat

93 102

227 361

Verksamhetsintäkter

Årsavgifter
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

2

4

Summa verksamhetskostnader
Verksarnhetsresultat

-6082

Resultatfrån finansiella investeringar

Ränteint1cter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella
investeringar

3
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

4

6080

12162

5

2564267

4038531

2 570 347

4 050 693

250
20 447
147 200

13 900
19 738
142 661

167 897

176 299

3 106 867

1 421 329

546 720

616 074

Summa omsättningstillgångar

3 821 484

2213702

Summa tillgångar

6391831

6264395

Tillgångar
Anläggningstifigångar
Inventarier
Finansiella antäggningstiltgångar

Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläg%ningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

5
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4?

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

5 552 018

5 324 657

93 102

227 361

5 645 120

5 552 018

306 360

308 938

Skatteskulder

20439

20 501

Övriga skulder

117 503

114613

Upplupna kostnader
och förutbetalda intikter

302 409

268 325

Summa skulder

746711

712377

6391831

6264395

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

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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Noter
Redovisnfngs- och värderfngsprfnciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens
allmänna råd för mindre ideella föreningar. K2 (2016:10).
Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor om inget annat anges.
Tj änsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt alternativregeln.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar baseras på uppskattad nyttjandeperiod
och sker med 20 % på anskaffningsvärdet.

201$
Not 1

Not 2

Övriga intäkter
Kontouppläggningsavgifter
Förseningsavgifter
Informationskonferens
Övrigt

000
000
500
770
270

187
45
121
29
383

500
000
550
873
923

Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda:
Kvinnor
Män

2
1
3

2
1
3

832312

799851

Övriga anställda

1 170698
2003010

1093012
1892863

Sociala kostnader, inki. löneskatt
(Varav pensionskostnader)

1 292 222
(549 838)

1 198 100
(502 086)

25736
41566
67 302

26075
23514

Löner och andra ersättningar
Styrelseordförande och kanslichef

Not 3

85
35
91
16
22$

2017

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter
Realisationsvinster fonder

49 589
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Not 4

Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Försäljning[Utrangering
Utgående ackurnuterade anskaffizingsvärden

227367
0
0
227367

227367
0
0
227367

Ingående avskrivningar
Försäljning[tJtrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumuterade avskrivningar

-215 205
0
-6082
-221 287

-209 123
0
-6082
-215205

6 080

12 162

Utgående redovisat värde

Not 5

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

Stockholm 2019-03-20

Lena Hömbiad
Kanslichef

Vår

;berättelse har avgivits 2019-03-20

Jp)

Bredberg
Auktoriserad revisor

Caj sa Marcelius
Auktoriserad revisor
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1 FINNHAMMARS

AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Svensk Insamlingskontroll
Org.nr. 802009-5108
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk
Insamlingskontroll för år 2018-01-01—2018-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Grund för 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 Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra 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 felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt 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 på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utifirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

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 oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder 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
årsredovisningen. 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 osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modiflera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 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 övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger 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 betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identiflerat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Revisorns ansvar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
Svensk
förvaltning
för
revision
av
styrelsens
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Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund for uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder 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 grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utfurs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta for vårt ttalande om ansvarsfrihet.
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