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Gamblagruppsrna

Ore nr 867200-7393

Förvaltni berättelse

Allmänt om verksamheten
Gambiagrupperna arbetarför en råttuis och hållbar byutveckling i Gambia, baserad på alla
månniskors lika vårde och rätt till rimliga levnadsvillkor. Gambiagrupperna ser utbildning som en
nyc*el lill utrolning av fattigdom. Tillgång till bra utbildning år både ett utvecklingsmål i sig och ett
medel att utrota fattigdom.

under 2020 har Gambiagrupperna arbetat med ett program som starlade i januari 2019,
och som pågår till december 202't. Det år en fortsättning på det program (Edcucation for all through community
developmenl) som Gambiagrupema arbetar med tillsammans med sin parlner FIOHTG i 17 byar få.den gambiska
landsbygden. FIOHTGs styrelse har under året inte kunnat besöka de byar dår programmet implementeås i samma
utsktickning som tidigare år på grund av den pandemi som råder. Aöelel med ulvecklingsprogrammet har fålt göra
flera uppehåll för äft följa de corona-restdktioner sorn den gambiska tegeringen Xuvt. erojrammet har doc* kunnat
fulfföljas.

Byn KenArdo på norra banken fick en handpump på skolan samt mur runt skolgården. Dessa insatser har
bekostats av Gambiagruppen i Göteborg.

Gambiagrupperna och dess partnerorganisation deltog i en tre dagar läng uhildning i hur man båst implementerar
anvåndning av menskoppar i Gambia. Utbildningen bekostades av den svenska organisationen Gam6up.

Flera av Gambiagruppemas medlemsgrupper har under 2020 satsat på att bidra till alt fortsåtta arbetet med
spannmålsbanker. ProjeKet är oerhört framgångsriKl Utuårderingar gjorda av extern ufuärderare visar att ingen by
rned spannmåbbank behöver gå ner iill ett mål mat om dagen under'The Hungry Season". Alla kan fortsåtta åta lre
mål mat om dagen. Dessutom kan bönderna ägna sig åt jordbruket istället för att ge sig ut och köpa mat till
ockerpriser, vilket ofta är brukligt den här perioden. Detta leder till en stöne skörd och möjlighet för byboma att få en

-håHbar ubred<ling isin-by. GG-och FIOHTG'hade vid-årets ingång tillsammans startat 64 spannmålsbanker i
Gambia. Tack vare de frikostiga donationer som gruppema har bidragit med har nu samtliga 1 1S byar som ingår I
programmet kunnat starta spannmålsbank.

Gambiagrupperna har under de två första månaderna 2020 haft en person på plats i Gambia för informations-
verksamhet och stöd till FIOHTG. Vår representant har oc.kså arbetat med att informera om
verksamheten i Gambia till våra medlemmar i Sverige, samt organiserat besök för turister i
vissa byar och skolor dår FIOHTG bedriver verksamhet. I samarbete med reseaffängören bedriver vi också arbete
för att bekåmpa sexturism i Gambia, eftersom det år ett hinder för utveckling.

I uppgifterna har också ingått tilhyn av den fastighet eom Gambiagrupperna åger i Gambia, samt att representera
Gambiagrupperna i nåtuerket TANGO och i kontakt med gambiska myndigheter. Detta arbete har fått skötas via
Whatsapp och Skype under pandemin.

Ekonomlsk övereikt
Ekonomisk ö yersrkt, fkr
Bidrag för biståndsverksamhet
Årets resultat

2020
2453

-6

2019
4245

_19

2018
4449

2

2017
4313
-214
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Gambiagrupperna

Argnr8672ffi-7393

Situationen i Gambia
Under 2020 har Gambia framförallt pråglats av corona-pandemin. Landets skolor var stångda från mitten av mars
till sista veckan i oktober 2020. viss digital undervisning har skeft av den stafliga TV-stationen GRTS i Gambia. De
stängda skoloma hardock drabbatde byskolarsom liggeravsides på den gambiska landsbygden hårt. Dessa byar
saknar el och eleverna har därför inte haft möjlighet att följa de prog.an som sänts.

Många unga flickor vittnar om att de blivit bortgifta under de månader som skotoma var stångda. Detta gör att de
inte kan fullfölja sin utbildning samt att många unga flickor btr gravida alldeles för tidigt.

Gambia år beroende av import för att kunna föda sin befolkning. Under pandemin har grånsema varit stångda långa
perioder och detta har medfört att matprisema stigit okontrollerat och att tillgången till livsmedel ivissa falliarit
begrånsad. Många har nu inte råd försöria sig siålva och sin famili.

Turismen i Gambia har i stort seftlegat helt nere. Den aåetslöshet som har blivit fö[den av detta bidrar till atmänga
familier i Gambia nu har det svårt att klara vardagen. Detta bidrar också till att många gambier, framförallt unga
mån, tåmnar Gambia för att söka lyckan i Europa. Detta sker via den farliga våg som flilas ''ftre backway to
Europe"- I många byar på landsbygden finns nu endast åHre och barn kvår, viliet leder till att de berörda'byama får
svårt att odla tillråckligt fÖr uppehållet. De få som kommer tillbaka efter att ha utsatts för stora strapatser unier sin
resa år ofta inte vå$<omna hem igen efirsom de slösat med fami$ens resurser.

Den ekonomiska migration som pågår och dåt människosmugglare tjänar stora pengar år svår att stoppa.

Gambiagruppernas sgrrelse (SOG) ZOf 9
Gambiagruppernas styrelse har för 2020 bestått av: Kristina Lundaht ordförande; Lars-Göran Wåm
vice ordförande, Sven-Ake Nordqvist sekreterare, Lennart Andersson kassör; lngrid österberg, Anthonia Zachari
och Amalia Wåm. Arbetsutskottet har utgiorts av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Förv*intad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Gambiagrupperna fick en ny programansökan till Forum syd beviljad lör 2019 - 2021.
Tyvårr blev det bidrag som beviljades ca hålften av ansökt belopp.

Eflersom verksamheten både i Sverige och i Gambia är beroende av bidrag från statliga och
privata organisationer kan föråndringar i inriktning hos dessa organisationer påverka Gambia-
gruppernas möjlighet att få finansiering för vårt fortsatta aöete. Vi är också beroende av gåvor
från privatpersoner, och allmånhetens instållning kan påverka våra möjligheter att få gåvor. En ny strategisk 5-
årsplanen har tagits fram 202A är under ufuärdering och uppdateras i samband med Samrådsm ö1et2021.

Coronapandemin har också bidragit till atl verftsamheten i Sverige har fått omorganiserats och allt fler möten sker
digitalt. Samordningsgruppen har haft samtliga möten under perioden digitall

Utländsk verksemhet
Gambiagrupperna bedriververksamhet lokaft iGambia, under namnet Gambiagrupperna FIOH.
Gambiagrupperna FIOH år en egen juridisk person, med egen redovisning. Denna
sköts av FIOHTG på uppdrag av Gambiagrupperna. FloHs redovisning ingår sedan
2014 i den årsredovisning som Gambiagrupperna låmnar till samrådsmötet i sverige.

Vad betråffar resultat och ställning i övrigt, hånvisas till efterföfiande resultat- och balansråkningar
med tillhörande noter.
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Gamblagrupperna
Org nr 86720&7393

Resultaträknin
Belooo kr Not 202A 2019

Verksamhebintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intåkter
Summa vertråmhetsintäktcr

Verksamlre(slrostnader
Åndamålskostnader
Låmnade bidrag FIOHTG
Adminislratio nskostnader
Summa ve rleamhetskostnader
Verksamhetsresultat

Årets resultat

2

2

53 900
332282

2 453 291
208 739

304€212

-472993
-2 4't6 582

-164 528

55 300
722A94

4 245308
330 020

3

5352722

-779 069
-{ 385 119

-207 36'l
-3 054 103

-5 891
-5 371 54S

-1ss27

\5 891 -18 827
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Balansräkni

Gambiagrupperna
Org nr 86720&7393

Anläggningstillgångar

Nate rie I la anläggn i ngstil lgå nga r
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläg gningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortlristig a fordin g ar
Övriga fordringar

Kassa och åank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUIJIMA TILLGÅNGAR

ruol

4
5 24 194 35321

24 190
24 19A

1E 875

35 321

35 321

32 393
32 393

167 561

18 875

74 388
74 388

1 379 060

'167 561

'l 373 737
1 379 060 1 373737

323472 1 573 691
1 496513 1 609 012

Balansräknin

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapttal
Ändamålsbestamda medel
Balanserat resultat
Arets resuliat

Koftlristiga skulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUilMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

479734
693 699

-5 891

483 341
712 525
-18 827

1 167 541

268 573
60 399

1 177 A3S

269 412
162 561

328972 431W3
1 60s oit1 496513

rfru
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GembiågruppEma
Argnr8672W7393

åastämda
medel

Baranserst
resultat inkl

årete resultat

Förändrtngar i redavisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Områkningsdifferenser
Ändamålsbeståmt av styrelsen
Summa fträndringar i redovisade värden

Ärefs resullal

Eget kapital

lngående balans

lngående balans

2019-01-01

2019-12-31

2020-01-01

2A2A42-31

395 1 07

88 233
88233

483 340

48:i 340

-3 606
-3 606

712 525

88 233
-88 233

-18 827

693 699

593 6S8

Förändingar i redoyisade värden som
redoyrsas dirckt mot eget kapital

Områkningsd ifferenser
Andamålsbeståmt av styrelsen
Summa Förändingar i redovisade värden

Ärefs rcsulfaf

Eget kapital

-3 607
3 601

-5 891

479734 687 807

Noter
Belopp i kr om inget annat anges

Not t Redovieningsprinciper

Arsredovisningen har uppråttats i enlighet med årsredovisningslagen och BoKöringsnämndens
allmånna råd BFNAR 2012:'t Årsredovisning och koneemredovisning (K3).
Tillgångar, avsåttningar och skulder harvärderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Tillgångar
Måterl€[e anläggnings$llgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvåde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
år direkt hånförliga till förvårvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppffller tillgångskriteriet råknas in i tillgångens redovisade vårde.
Uigifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Gambiagrupperna åger en byggnad i Gambia. Byggnaden år inte uppdelad i komponenler då en
sådan uppdelning inte har bedömts medföra någon våsentlig skillnad i årliga avskrivningar.

Avskrtvningar

Ävskrivning sker linjärt över tifigångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade föÖrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördehr. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resuhaträkningen.

Byggnader
lnventarier, verktyg och installationer

Nyttjandepeiod
10 år

3-5 år

4/
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Gämbiagruppema
Arg nr 86720&7393

Poster i utlåndsk valuta
Monetära fordringar och skulder i udåndsk valuta har råknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reghring eller omräkning av moneiåra poster
redovisas iresultatriikiningen det råkenskapsår de uppkommer, antingen som en iörelsepost
eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshåndelsen.

Finansiella tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har vårderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbeståmda medel i eget kapital redovisas ännu inte föörukade gåvor och
andra ändamåbbeståmda medel. Se åven noten till eget kapital.
Andamålsbestämda medel avses att användas för framtida insatser i Gambia.

lntäkter
Det inllöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intåkt. lntåkter vårderas till verkliga värdet av det som erhållits etler kommer att
erhållas.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medbmskap i organisationen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intåktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvoroch bidrcg
En transaktion iviken organisationen tar emot en tillgång eller en tjånst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande vätde i utbyte år en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjånsten erhålls dårför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att åteöetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag år det en gåva.

Gåwr
Gåvor redovisas som huwdregel som intäkt när de ertrålls.
En gåva som intåktsförts redovisas antingen som en titlgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anlåggningstitlgångar. övriga gåvor redovisas som
omsåttningstillgångar.
Gåvor vårderas som huvudregel till verkligt vårde.
I de fall organisationen lämnat en ersåttning för att erhålla gåvan minskas gåväns värde med
ersåttningen,

Bk!rag
Bidrag redovisås som intåkt når villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld lill dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Erhållna bidrag vårderas till det verkfiga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.

I
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Verksamhetens kostnader
Verksamhetsksstnader delas in iföljande funktioner: åndamåbkostnader, insamlingskostnader
och fcirvaltningskostnader,
Andamålskostnader består av samordningsgruppen/styrelsen arvoden, och öwiga kostnader oom
hånför sig till verksamhetens genomtörande. Mdare åialla kostnader i Gambia iedovisade under
åndamålskostnader.
Förvaltningskostnader år administrationskostnader, kostnader för kopiering, porto, telefon,
intemet, revisionsarvoden, samt föreningskostnader samt medtemsavgiftei dvensk lnsamiingskontroll,
FRll och Forum Syd.

Gambiagruppema
Org nr 8672AG7393

Not 2 Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resuftatråkningen

lnsamlade medel:
Enskilda Gambiagrupper och medlemmar
Summa

Bidrag som redovisats som intäH

Offentliga bidrag:
Sida I Forum Syd
Summa offentliga bidrag

Summa bidrag

Not3 Arvoden och ersättningar

Medelantalet anställda

2029 2019

332282 722A54
332282

2A20

722094

2015

2 453 291 4245308
2 45329',l,

2 45s 291

vafttv

4 245 308

4 245308

varav
män 2A79 män

$verige
Totalt

1 50%

50%

50%

50%

2020 2019
Personal- och styrelsearvode (inkl sociata avgifter] 1å4 065 228 651

ldeellt arbete
Under året har många personer aÖetat ideellt för organisation. Arbetet har skett både ute i de olika
medlemsgrupperna och i samordningsgruppen {SOG} och isamband med samrådsmötena. Det är
arbete med att sprida information, samla in pengar och föreningsarbete.

ffi/
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Gambiagrupperna

Org nr 86720G7393

Not 4 Byggnader och lllark
2020-12-31 2019-12-31

Ac kum u le ra de a nska{fn i ngs vä rdan
Md årets början
Ärets valutakursdifferenser
Md årets slut

Netto anskaffningsvårde

Ackumulerade avskivning a r
\lid årets böfan
Arets avskrivning
Arets valutakursdifferenser
Vtd årets slut

Redovisat värde vid årcts slut

Not 5 lnventarier, verktyg och installationer

2 058 961 2 058 961

2 058 961

2 058 961

-2 058 961

2 058 961

2 058 961

-2 058 961

-2 058 961 -2 058 S61

?o?r- t2-31 2015-12-s1

Ackumule 'ade a n skaffni ng sv äd e n
Vid årets börian
Arels inköp
Försåljninglutrangering
Md årets slut

Nelto anskaffningsvårde

Acku mu le rade avskivningar
Vid årets början
Ate*rirda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar
Arets avskrivning på anskaffningsvärden
Arets valutakursdifferenser
Md årets slut

1 081 415
12 98s

€9 380

1 040924
4A 451

1 035 024

1 035 024

-t 046 094
59 380

-11 447
-12 673

1 081 415

1 081 415

-1 026 st'
-1'1832

-8247
-1 010834

24 190

-'l 046 094

35 321Redovisatvärde vld åreb slut

Not 6 Väsentliga händeber efter räkenskapsårets slut

Vi har sårskilt beaktat hur effektema av COVID-I9 ulbrottet påverkarfl<an komma att påverka löreningens framtida
utvec'kling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt I denna bedömning har vi kommit
fram till att vi kan i dagslåget inle bedöma de fulla effeKema.
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Gambiagruppema
Orgnr8672W7393

Kartskoga 2021-0y'//

fr/nffiz*e
Adftande

afiYz*-*a

Vn

lrl
lngrid Sanneh östeöerg

Andersson

Vår revisionsberåttelse har låmnats 20Zt- O t-]1

Jan Håkansson
Auktorkend revisor

{brä@

Sven-Ake

Sven€lof

Lars Bergåse
Föftmendevald revisar
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REVISIONSBERIiTTELSE

Till frireningssämman i Gambiagrupperna
Org. nr 867200-7393

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utldrt en revision av årsredovisningen ör Gambiagruppema
hr ttr 2020.

Enligt vår uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet
med arsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättuisande bild av öreningens finansiella ställning per den 3l
december 2020 och av dess finansiella resultat ldr året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fiirenlig med
arsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker diirftir att ftireningsstämman fastställer
rrsultaträkningen och balansråikningen.

Grundfi)r utlalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt dessa standarder beskrivs nåirmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar sannl Den

fortroendevalde revisorns ansyar. Vi lir oberoende i ftirhållande
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har fullglort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
2indamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det 2ir styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 1ör den intema
kontroll som de bedömer iir nödvändig ftir att upprätta en
arsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir
bedömningen av ftireningens ftirmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, nåir så ?ir tilliimpligt, om
ftirhållanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta
verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift.

Antagandet om fortsatt drift tilllimpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera ftireningen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utöra revisionen enligt Intemational Standards on
Audisting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål lir att
uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att liimna
en revisionsberättelse som innehåLller våra uttalanden. Rimlig
siikerhet 2ir en hög grad av siikerhet, men 2ir ingen garanti ftir att
en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en vtisentlig 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 ftirvtintas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvåinder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk instiillning under
hela revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedömer jag riskema fiir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utftir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som åir tillräckliga och
åindamålsenliga ltlr att utgöra en grund ör våra uttalanden.
Risken ftir att inte upptäcka en viisentlig felaktighet till
öljd av oegentligheter är högre åin ftir en viisentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information el ler åsidosätande av
intem kontroll.

. skaffarjaS mig en ftlrståelse av den del av fiireningens
interna kontroll som har betydelse ftir var revision ftir att
utforma granskningsåtgåirder som åir låimpliga med hiinsyn
till omståindigheterna, men inte ftir att uttala oss om
effektiviteten i den intema kontrollen.

o utviirderarjag låirnpligheten i de redovisningsprinciper som
anvtinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvåinder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhåimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om
ftireningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det fnns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen ftista uppmiirksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga
osiikerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar iir
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhåirntas
fram till datumet {ör revisionsberättelsen. Dock kan
framtida håindelser eller ftirhållanden göra att en fitrening
inte liingre kan fortsätta verksamheten.

o utviirderarjag denövergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, dåiribland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och h?indelsema på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ftir den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, dfibland de eventuella betydande brister i den
intema kontrollen som vi identifierat.



Den f)rtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utftira en revision enligt revisionslagen och dåirrned
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mä är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med arsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av ftireningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utftirt en
revision av styrelsens ftirvaltning ftir Gambiagrupperna ör år
2020.

Vi tillstyrker att ftireningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet ltir riikenskapsaret.

Grund för uttalande

M har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar.Yi lir oberoende i fttrhållande till ftireningen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhlimtat iir tillräckliga och
åindamålsenliga som grund ör vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir ftirvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av filrvaltningen, och dåirmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, åir att inhämta revisionsbevis ftir
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något våisentligt avseende ftiretagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon örsummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

fumlig siikerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti
för att en revision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan
{öranleda ersättningsskyldighet mot {iireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anviinder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av {örvaltningen grundar sig främst på revisionen
av riikenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtg?irder som
utftirs baseras på den auktoriserade revisorns professionella
bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebåir att vi fokuserar granskningen på sådana åtgiirder,
områden och ftirhållanden som är viisentliga ftir verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha såirskild betydelse Iör
Iöreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgiirder och andra ftirhållanden som
iir relevanta Iör vårt uttalande om ansvarsfrihet.

d@
Förtroendevald revisor

Göteborg, 2021-Ö{-l t{
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Jan Håkansson
Auktoriserad revisor
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