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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Svenska Downföreningen, 802411-5761, med säte i Stockholm, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Svenska Downföreningen är en rikstäckande ideell intresseorganisation, som vilar på demokratisk
 grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Svenska Downföreningen tror på alla människors
 potential och lika värde. Vi strävar efter ett samhälle där personer med Downs syndrom är jämbördiga
 medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande. 

 Svenska Downföreningens syfte är att:

 "     Genom påverkan arbeta för att personer med Downs syndrom får möjlighet att tillgodose sina
 grundläggande mänskliga rättigheter för att uppnå full delaktighet och jämlikhet i samhället. 

 "     Stärka respekten för dessa individers inneboende värde.

 "     Vara en god samverkanspartner som kan bidra till utvecklingen av samhället genom föreningens
 samlade kunskaper och erfarenheter.

 "     Öka kunskapen om och förståelsen för hur situationen i samhället för personer med Downs
 syndrom ser ut.

 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 Strategiska arbetsområden för att nå uppsatta mål och främja ändamålen

 För att nå uppsatta mål är föreningens arbete inriktat mot följande områden: 

 -     Öka kunskapen om Downs syndrom
 -     Samhällspåverkan
 -     Främja forskning och utveckling 
 -     Engagerade medlemmar 
 -     Stark organisation

 Främjande av organisationens ändamål

 För att främja ändamålen har Svenska Downföreningen arbetat aktivt under det gångna året med
 intressepolitiskt påverkansarbete och kunskapsspridning för att ge en röst åt personer med Downs
 syndrom och dess anhöriga.  

 Under året har föreningen deltagit i ett antal debattinlägg och nyhetsinslag med fokus på pandemins
 effekter kopplat till vår målgrupp. I samband med detta har föreningen speciellt lyft prioriteringen av
 Covid 19 vaccin för personer med Downs syndrom.  

 Under mars månad firades Rocka sockorna digitalt via ett inspelat program på Världskulturmuseet i
 Göteborg där Ida Johansson, känd från Glada Hudik och filmen Catwalk  var programledare. Det blev
 ett festligt evenemang med musikframträdanden av bland annat Boris René.  Det inspelade
 programmet följdes av ett live event via Zoom där medlemmar och förtroendevalda firade tillsammans i
 ett superstort Rocka sockorna-party. Under mars månad fanns dessutom Happy socks strumporna
 som var designade av Ida Wik till försäljning och 10% av försäljningen gick till Svenska
 Downföreningen.  I samband med Rocka sockorna uppmärksammades det intressepolitiska
 budskapet: Rätt till rättshjälp.
  
 Dessutom publicerades ett debattinlägg under marsmånad av Expertgruppen som består av tre vuxna
 personer med Downs syndrom där de ställde frågan, varför tror man att vi med Downs syndrom är
 annorlunda? Expertgruppen har också lyft ett antal intressepolitiska frågor som Arbetsgruppen för
 självrepresentation har jobbat med under året.  
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 Andra intressepolitiska frågor som föreningen har arbetat med:

 - Problematiken med e-recept för barn över 13 år samt personer med god man
 - Socialförsäkringarna (OVB, sjukersättning och aktivitetsersättning)
 - Tagit fram en enkät om boende som ska skickas ut till medlemmar 
 - Lyft kunskapsbristen hos personal som jobbar inom LSS 
 - Arbetat för att ta fram en vårdplan för vuxna med DS

 Ett alltid prioriterat område inom föreningen är fosterdiagnostik. Syftet med arbetet som görs inom
 området är att bevaka, finnas med i debatt-och nyhetsinslag, diskussioner och myndighetsbeslut kring
 Downs syndrom och fosterdiagnostik. Under året har föreningen arbetat med att sprida uppdaterad
 och relevant information om Downs syndrom till blivande föräldrar, vårdpersonal och myndigheter. I
 november skickades ett remissvar till utredningen Fosterdiagnostik, kartläggning och
 rekommendationer som hade tagits fram av Nationell arbetsgrupp (NAG) för Fosterdiagnostik.

 I samband med Rocktober arrangerade Svenska Downföreningen en serie om tre kunskaps
 webbinarier. De handlade om villkor för personer med Downs syndrom ur olika perspektiv.  

 Inom området forskning finns det en arbetsgrupp som har arbetet kontinuerligt för att etablera och
 utveckla kontakter med (presumtiva) DS-forskare och forskningsfinansiärer. Både internationell och
 inhemsk forskning om Downs syndrom har bevakats och rapporterats via föreningens
 informationskanaler. 

 Fokus har också legat på skola då det är ett prioriterat område och styrelsen fattade beslut om att
 tillsätta en tjänst på 20% som ska driva skolgruppen framåt. 

 Under året genomfördes tre läger totalt i föreningens regi. Två läger på sommaren för vuxna personer
 med Downs syndrom och ett babyläger på hösten för nyblivna föräldrar. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 På grund av pandemin genomfördes Svenska Downföreningens årsmöte digitalt i april. Årsmötet
 godkände styrelsens förslag om att uppdatera stadgarna.  I samband med årsmötet arrangerades
 också en digital Tvärkontakt för de förtroendevalda. I november arrangerade föreningen en fysisk träff
 för alla förtroendevalda under en helg. Det var mycket uppskattat att återigen få träffas och totalt deltog
 ett trettiotal personer från föreningen, styrelse och kansli. 

 Under 2021 upprättades en uppförandekod för föreningen. Riksstyrelsen tog beslut om arvodering och
 ersättning av förlorad arbetsinkomst.  Under 2021 har föreningen arbetat vidare med att kunna bli
 medlem i Svensk Insamlingskontroll under 2022. Föreningen har haft ett fortsatt samarbete med
 Spendrups, vilket resulterade i 321 000 kr till föreningen. Vilket även detta år överskred
 förväntningarna.

 I samband med Rocka sockorna fick föreningen förutom Spendrups samarbete dessutom in 81 000 kr
 genom olika företagssamarbeten, med bland annat Happy Socks, Lilla Piratförlaget, Skyltmax och
 Wool Power. 

 Totalt under året inkom 432 000 kr i gåvor i samband med samarbeten/donationer från företag och
 254 000 kr mottogs från privatpersoner i form av minnesgåvor, högtidsgåvor och privata insamlingar.

 Föreningens konto på Nordea stängdes ned. Ett samarbete inleddes med en webshop för att ta fram
 profilprodukter för försäljning

Medlemmar
 Under 2021 ökade medlemsantalet med 80 medlemmar, d.v.s. ca 1%.   Den 31 december 2021
 uppgick antalet medlemmar till 3 887.  Målet med att uppnå 3 900 medlemmar under 2021 infriades
 nästan. 
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Hållbarhetsupplysningar
 Svenska Downföreningen arbetar på olika sätt för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
 Föreningen har en resepolicy som främjar kollektivt resande. Föreningen arbetar med digitaliserade
 lösningar när det gäller exempelvis informationsutskick, inbjudningar, handlingar till möten samt
 ekonomi-och löneadministration. Under 2021 har de flesta möten skett via den digitala plattformen
 Teams.  

Flerårsöversikt Belopp i Tkr
 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Rörelsens intäkter 6 571 3 426 3 863 4 326 4 189
Resultat efter finansiella poster 728 549 338 -56 -1 073
Soliditet % 60,4 67,6 67,4 50 39
Definitioner: se not 11

Eget kapital
2021-12-31 2020-12-31

Specifikation av eget kapital:
Ingående balans 2 082 656 1 533 530
Årets resultat 728 272 549 126

Totalt fritt eget kapital 2 810 928 2 082 656

Totalt eget kapital 2 810 928 2 082 656

Förslag till disposition av föreningens vinst
 Styrelsen föreslår att föreningens egna kapital, kronor 728 272, disponeras enligt följande:

 Belopp i kr
Avsättning till ändamål: Downs syndrom-fonden 500 000
Downs syndrom-fonden 76 108
Balanseras i ny räkning 2 234 820

Summa 2 810 928

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 2 356 650 338 000
Bidrag och gåvor 3 6 123 805 3 085 657
Övriga rörelseintäkter 4 90 511 2 668

6 570 966 3 426 325

Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader -2 263 343 -979 557
Övriga externa kostnader -1 089 066 -548 260
Personalkostnader 5 -2 490 285 -1 349 382

Rörelseresultat 728 272 549 126

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster 728 272 549 126

Årets resultat 728 272 549 126
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 - -

- -

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 7 13 000 13 000

13 000 13 000

Summa anläggningstillgångar 13 000 13 000

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 23 238 25 992

23 238 25 992

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 650 530
Övriga fordringar 52 308 8 967
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 669 1 454

67 627 10 951

Kassa och bank 4 549 979 3 030 152

Summa omsättningstillgångar 4 640 844 3 067 095

SUMMA TILLGÅNGAR 4 653 844 3 080 095
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 082 656 1 533 530
Årets resultat 728 272 549 126

2 810 928 2 082 656

Summa eget kapital 2 810 928 2 082 656

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 104 106 47 766
Skatteskulder 4 448 5 044
Övriga kortfristiga skulder 84 501 39 429
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 9 1 212 002 518 629
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 437 859 386 571

1 842 916 997 439

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 653 844 3 080 095
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Resultaträkningen

Föreningens intäkter
 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen
 räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas om inget särkilt anges nedan, till verkliga värdet av det
 som erhållits eller kommer att erhållas. 
 Nedan beskrivs, för respektive intäktspost när intäktsredovisningen sker.

Medlemsavgifter
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskapet i föreningen. Medlemsavgifter redovisas
 vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor
 En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
 motsvarande värde i utbyte.

Bidrag
 En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst. Tillgången eller tjänsten erhålls
 därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor. Om organisationen inte
 uppfyller villkoren är organisationen skyldig att återbetala den återstående delen. Bidrag redovisas som
 intäkt när bidraget erhålls till föreningens bankkonto. De erhållna bidragen redovisas som skuld tills
 dess att villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Är det inget bidrag är det en gåva.

Nettoomsättning

 Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid försäljningstillfället. I posten ingår även lägeravgifter som
 intäktsförts under samma räkenskapsår som lägret inträffar.

Verksamhetskostnader
 Kostnader som är direkt hänförliga till föreningens syfte. Det vill säga kostnader för medlemsaktiviteter,
 projekt och kampanjer som anordnats under året.

Ersättningar till anställda
 Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
 att de anställda utför tjänster.
 Eftersom alla pensionsförpliktelse klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
 pensionen tjänas in.
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Inkomstskatt
 Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som
 samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Balansräkningen

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annt anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Finansiella tillgångar
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
 utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 inkuransrisk beaktats.

Erhållna ej utnyttjade bidrag
 Bidrag som mottagits under räkenskapsåret men ej utnyttjats och redovisas som en skuld i
 balansräkningen. Bidraget ämnar att  bli utnyttjade under nästkommande räkenskapsår.

Not 2  Medlemsavgifter
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Enskilda medlemmar 38 800 30 500
Familjemedlemskap 317 100 306 000
Yrkesmedlemmar 750 1 500

Summa 356 650 338 000
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Not 3  Gåvor och Bidrag
 2021-12-31 2020-12-31
Gåvor
Privatpersoner 254 177 266 191
Företag 431 883 301 092
Månadsgivare 18 100 -

Summa gåvor 704 160 567 283

Bidrag
Socialstyrelsen 2 428 083 2 442 203
Arvsfondsprojektet - språket som nyckel 2 233 731 -
Kronpinsessan Victorias fond 30 000 -
Radiohjälpen 100 000 -
Månadsgivare - 10 125
Region Stockholm HSN verksamhetsbidrag 85 000 38 340
Region Skåne 73 085 26 799
Föreningsbidrag Funktionsrätt Gävleborg 22 930 -
Omvårdnadsnämnden 30 000 -
SPSM 38 649 -
Sparbanksstiftelsen 11 000 -
Lokala Hjälpen 10 000 -
Tidigare års förbrukade bidrag 357 167 -

Summa bidrag 5 419 645 2 517 467

Summa Bidrag & Gåvor 6 123 805 3 084 750

Not 4  Övriga rörelseintäkter
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Övriga rörelseintäkter
Lägeravgifter 80 875 -
Övriga intäkter 9 636 2 668

Summa nettoomsättning 90 511 2 668

Not 5   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda 4 3
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Not 6  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 45 958 45 958

45 958 45 958
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -45 958 -45 958

-45 958 -45 958

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 7  Andra långfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 13 000 13 000

Redovisat värde vid årets slut 13 000 13 000

Not 8  Eget kapital
Fonder inom eget kapital 2021-12-31 2020-12-31
Downs syndrom-fonden 76 108 76 108
Övrigt eget kapital 2 734 820 2 006 548

Summa 2 810 928 2 082 656

Not 9  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 2021-12-31 2020-12-31
Erhållna ej nyttjade bidrag från Arvsfonden 778 337 -
Erhållna ej nyttjade bidrag från övriga bidragsgivare 433 665 518 629

Totalt 1 212 002 518 629

Not 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Medlemsavgifter nästkommande år 284 580 252 450
Upplupna löneskulder (semester) 86 529 71 621
Bokslut & Revision 66 750 62 500

437 859 386 571

Not 11  Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsens intätker
Medlemsavgifter, bidrag, gåvor

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Revisionsberättelse Svenska Downföreningen, org.nr 802411-5761 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Svenska Downföreningen, org.nr 802411-5761 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Downföreningen för räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Svenska Downföreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Svenska Downföreningen 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 den 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 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 styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

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 på fel, 
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 utförs 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 fel 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 på fel, 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 fel, 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, modifiera 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 betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Revisionsberättelse Svenska Downföreningen, org.nr 802411-5761 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Downföreningen för 
räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för 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 Svenska Downföreningen 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 enligt 
stadgarna. 

 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en 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 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs 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 för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

 

 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift  

Deskjockeys Revision AB 

 

 

 

Hanna Rexhammar  

Auktoriserad revisor 
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