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cambiag?upperna

Org nr 867200-7393

Förvaltnin sberättelse

Ärsredovisningen år upprättad i svenska kronor, SEK.

Gambiagrupperna arbelar lör en råttvis och hållbar byutveckling i Gambia, baserad på alla
månniskors lika värde och rått till rimliga levnadsvillkor. Gambiagrupperna ser ulbildning som en
nyckel till ukotning av fattigdom. Tillgång till bra utbildning år både ett utvecklingsmål i sig och eft
medel att utrota fattigdom.

Under 2021 har Gambiagrupperna arbetat mod ott program som startade i januari 201 9, och som pågår till
december 2021. Det år en forlsättning på det program (Education tor all through community development) som
Gambiagrupperna arbetar med tillsammans med sin partner Future ln Our Hands The Gambia (FIOHTG) i 21 byar
och deras satellitbyar på den gambiska landsbygden- På grund av Corona-restriktionerna har programmet endast
delvis kunnat fullföljas, Den Bridge-ansökan som ForumCiv beviljade den 29 oktober 2021 innebår att budgetmedel
kunde flyttas över till år 2022 för fullföljande av programmet inklusive utvårdering av program och partner-
organisationen FIOHTG. Bidrag från flera av Gambiagruppernas medlemsgrupper, individuella medlemmar och
också via insamlingsakliviteter som Giving Tuesday har gåtl direkt tili FIOHTGs projekl Keep Our Girls In School.

Flera av medlemsgrupperna har också under är 2021 bidragit till fortsatt arbete med spannmåls-banker.
Utvärderingar gjorda av extern utvårderare visar att ingen by med spannmåls-bank behöver gå ner till ett mål mal
om dagen under "The Hungry Season". Tack vare frikosliga donationer som grupperna på senare år bidragit med
har nu samtliga 1 19 byar som ingår i programmet kunnat starta spannmåls-bank.

Gambiagrupperna hade detta år på grund av UD:s reseavrådan inte kunnat ha någon person på plats i Gambia tör
informationsverksmahet respektive kapacitetsstöd till FIOHTG.

Tillsynen av don fastighet som Gambiagrupperna åger i Gambia, samarbet€t med FIOHTG samt kontakter i

TANGO har f ått skötas digitalt.

FöreninBens såte är Jönköping

Ekonomisk översikt
Ekonomisk översiffi, Ikr
Bidrag för biståndsverksamhet
Årets resultat

2021
2258

-44

2020
2 453

-6

2019
4 245

-19

201 I
4 449
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GambiagruPPsrna

OrB nr 867?0S7393

Situationen i Gambia
under 2021 har Gambia pråglats av Gorona-pandemin. Till skillnad lrån år 2020 har dock landets skolol kunnal

hållas öppna.

Gambia är beroende av import föt att kunna föda sin befolkning' under pandemin.har transport och handel med

livsmedel utsatts tör störningar varför matpriserna.fortsari au 
"fisa. 

rilQången till livsmedel har i vissa fall varit

bogrånsad. spannmåls-bani"ir" tr" ovan) har därför spelat en ån mer betydelselull roll.

TutismeniGambiaharförandraåretiradistortsettlegatheltner€,Denarbetslöshetsomblvittöljdenavdetta
bidrar till att månag tamitler i äamnia nu har det svårt a[ rthit u"tOugen och att många unga gambier' {ram{ör allt

unga mån, emigrerar 'tr," uu"].iuai;lliiEriop" 9" som kommer tillbäka elter atl ha misslvckats ta sig till

Medethavet e'er till Kanarieåäinåi, ottu inre välkomna nem'ijän ertersom de slösat med familiens resurser och

kanske ocksä glort slut på de pengar som de lånat i nemUyn, 
-pengar 

som till stor del gått till månniskosmugglare'

Gambiagruppernas styrelse (SOG) 2021

Gambiagruppernas styrelse ;;öt i 202'l bestått av: Sven-Åke Nordqvist Ordförande' Lars-Göran Wårn vice

Ordförande, Sven-Olof Dahtin iekreterare, Lennart nnCeÄon Kassör, lngrid Sanneh Österberg' Amat Jeng och

Jotte Lehrmann Madsen. Arbetsulskottet har utgiorts av ordtörande' vice ordförando' kassör och sekreterare'

Förvänlad lramtida utveckling ssmt våsentliga risker och osåkerhetslaktoret

Som tidigare meddelats ti"x ä"äui.giupperna iöregåon^de år sin programansökan lill ForumCiv beviljad

Tyvårr blev det bidrag tot uu"iiiuJ"I.åiartt"n avänsökt belopp' Den ansökan om Large Partnership

Funding, som utarbetades under år 2021 beviljades inte av Forumciv (Forum syds nya namn)'

Eftersom verksamheten både i sverige och i Gambia år bsroende av bidrag från statliga ooh

privata organisationer kan #;ft;; i i*lktntng tros dessa organisationer.påverka Gambia-

gruppernas möjlighet att f å fi;n;ie;ng tör värt tortsatta afbete. vi år också beroende av gåvor

från privatpersoner, och ,iltåil;;;;inrtailning rtan pavetr.a vara möiligheter att få gåvor' Den strategiska 5-

årptan som togs fram ar zozö'aös sruigirligt ;io samrådsmötei i Karlskoga den 24 awit 2021'

Vidare antogs då också en insamlingspolicy tör Gambiagruppe rna' Mötes-restriktioner under pandemin har

inn"nrtit utt tOten med Samordningsgruppen har hållits digitalt'

Utländsk verksamhet
GambiagruppernabedrivervefisamhetlokaltiGambia,undernamnetGambiagruppernaFloH'
äiliö;ffi"rna FloH år en egen juridisk person' med egen r€dovisning' Denna

sköts av FIoHTG pa ,pporaö au-ä"tbiugtupp"tnt- FloHs redovisning ingår sedan

2014 i den årsredovisning 
"oäe"rol.gti,pperna 

låmnar till samrådsmötet i sverige.

Vad beträffar resultat och stållning i övrigt, hånvisas till efterföllande resultat- och balansråkningar

med tillhörande noter.
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Gambiagruppsrna
Org nr 867200-7393

Resultaträkning
ikr

Verksamhetslnläkbr
Medlemsavgilter
Gåvor
Bidrag
Övriga intåkter
Summa verksamhelsintåkt€r

Ve*semhetskoslns*,t
Ändamålskostnader
Låmnade bidrag FIOHTG
Administrationskostnader
Summa verkeamhetskostnader
Verksamhdsresultat

irot

2

7

3

82 675 208 739

-2T5745d -ffi

66 800
24970A

2258 256

-518 908
-1 S79 563

-203 063
-2 701 534- 44 095

53 900
932282

2 453291

-715 293
-2 141 162

- -237 648
-3 054 103

-5 891

-5 891-44 095Åreis resultat
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Gambiagrupperna
Org nr 867200-7393

Balansräkning
Belopp ikr Ivor 2021-12-31 2020-12-3t
TILLGÄNGAR
Anläggningstil lgångar

Ma farrie I la a nl ä gg ni ngsti llgånga r
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstil lgångar
Varulager m m
Fårdiga varor och handelsvaror

Ko rllti stl g a f ord il ngat
Ovriga fordringar

KassE och bank
Kassa och bank

Summa omsåttningstillgångar
SUMMA TILLGANCAR

4

5 I 512
I 512
I 512

10 146
10 146

122059
122 059

24 190
24 190
24 19A

18 875
18 875

74 388
74 388

1 379 060
1 379 060--ffim
1 49651s

't 488747
1 488747
1 620 952
1 630 464

Balansräkning
Belopp i kr Nor 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fget kapilat
Andamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfiisliga skutder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

542767
687 808
-44 095

1 186 480

326 153
117 831

443 934
1 630 464

479 734
693 699

-5 8g-L
1 167541

268 573
60 399

328972
1 4S6 513

fl^4
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G.mbiagrupperna
Org nr 86720&7393

rt över förändrirrgar i eget kapitalRa

beslämda
medel

Balanse|at
resuttal inkl

ärels resultat

lngående baians 2020-01-01

Föråndringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Områkningsdif f erenser
Ändamålsbeståmt av slyrelsen
Summa Förändringar i redovisade värden

Årets resuttat

Eget kapital 2020-12-31

lngående balans 2021-01-01

Förändr[ngar i redovisade värden som
redovisas direkt mol eget Rapital

Ändamålsbeståmt av slyrelsen
Summa Förändringar i redovisade värden

Ärets resultat

Eget kapital 202"1-12-31

483 340

-3 606
-3 606

693 698

-3 607
3 607

-5 8S1

479734 687 807

687 807479734

63 034
63 034

542768 643712

-44 095

Noter
Betopp ikrom inpl anges

Not 1 Redovisningsprlnciper

Ärsredovisningen har uppråttats i enlighet med årstedovisningslagen och Boklöringsnåmndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning oah koncornredovisning (K3).
Tillgångar, avsättningar och skulder har vårderats till anskaftningsvä/dsn om inget annat anges
nedan.

Tillgångar
Materlella anlåggningstillgångar
Materiella anlåggningstillgångar redovisas till anskalfningsvårde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar, I anskaffningsvärdet ingårförutom inköpspriset åven utgifler som
år direkt hånlörliga till törvårvet.

Tillkommande utglfter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriieriet räknas in i tillgångens rsdovisade vårde,
Utgifter för löpande und6rhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Gambiagrupperna äger en byggnad i Gambia. Byggnaden är inte uppdelad i komponenter då en
sådan uppdelning inte har bedömts msdlöra någon våsentlig skillnad i årliga avskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjårt över tillgångens beråknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förvåntade förbrukningen av tillgångens fiamtida ekonomiska lördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultatråkningen^

Byggnader
lnventarier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod
10 år

3-5 år

N$
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6ambiagrupperna
Org nr 857200'7393

Poster i utlåndsk valuta
Monetåra fordringar och skulder i utlåndsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monelära poster
redovisas i resultatråkiningen det råkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelseposl
eller som en finansiell post utifrån den underliggande affårshåndelsen.

Finanslella lillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har vårderats till anskatlningsvården om inget annat anges nedan.

Ändamålsbeståmda medel
I posten Ändamålsbestämda medol i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och
andra ändamålsb€ståmda medel, Se åven noten till eget kapital.
Åndamålsbeståmda medel avses att anvåndas för framtida insatser iGambia.

lntåklct
Det inflöde av ekonomiska tördelar som företaget erhåilit eller kommer att erhålla för Bgen råkning
redovisas som intäkt. lntåkter värderas till verkliga vårdet av det som erhållits ellor kommer att
erhållas.

Medlemsavgitter
Medlemsavgifter omtattar inbetalningar för medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses

Gåvor och bidrag
En lransaktion i vilken organisationen lar emot en tillgång eller en tjånst som har ett vårde utan att
ge tillbaka motsvarande vårde i utbyte år en gåva eller ett erhållet bidrag, Om tillgången eller
tjånsten erhålls därför att organisationen upplyllt eller kommer att upptylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala lill motparten om villkoren inte uppfylls, år det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag år det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudrogel som intäkt når de erhålls.
En gåva som intåktsförts redovisas antingen som en lillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas ditekt eller inte- Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i

verksamhetsn redovisas som anlåggningslillgångar. Övriga gåvor redovisas som
omsåttningstillgångar.
Gåvor vårderas som huvudrogel till verkligt vårde.
I de fall organisationen lämnat en ersåttning för att erhålla gåvan minskas gåvans vårde med
ersättningen.

Bidtag
Bidrag redovisas som intåkt når villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren lör att erhålla bidraget upptylls.
Erhållna bidrag vårderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.

$d
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cambiagrupporna
Org nr 85720G7393

Verksamhetens kostnader
Verksamhelskoslnader delas in ilöljande funktioner: ändamålskostnadsr, insamlingskostnader
och f örvaltningskostnader.
Andamålskostnader består av samordningsgruppen/styrelsen arvoden, och övriga kostnader som
hånför sig till vetksamhetens genomförande. Vidare år alla kostnader i Gambia redovisads under
åndamålskostnader.
Förvaltningskostnader är administrationskostnader, kostnader för kopiering, porto, tolefon,
internet, revisionsarvoden, saml föreningskostnader samt medlemsavgifter Svensk lnsamlingskontroll,
GIVA och ForumCiv.

Not 2 Gåvor och bidrag

Gävor som redovisats i resultaträkningen 2021 2020

lnsamlade medel:
Enskilda Gambiagrupper och medlemmar
Summa

Bidrag som redovisats som intäkt

Offentliga bidrag:
Sida / ForumCiv
Summa offentliga bidrag

Summa bidrag

Not 3 Arvoden och ersättningar

249708re68
2021

a32282
932282

202A

2?!59256
225A256

2258256

, .2459291
245329'l

2 453 291

valav

2021
vefav
män 2020 man

Sverige
Totalt

50% 1 50%

506/" 50%

2021 2020
Personal- och slyrelsearuode (inkl soeiala avgifter) 156 290 154 065

ldeellt arbete
Under året har många personer arbetat ideellt för organisation. Arbetet har skett både ute i de olika
medlemsgrupperna och i samordningsgruppen (SOG) och i samband med samrådsmötena. Det är
arbete med att sprida inlormation, samla in pengar och föreningsarbete,

N
w
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GamHagrupporna

Ort nr 86720G7393

Not 4 Byggnader och fllark
2021- 2020-t2-31

Ac ku mulerade ansk al tn i ngsvärden
Vid årets borjan
Ärets valutakursditf grenser
Vid årets slut

Netto anskaff ningsvårde

Ac kumule nde avskrivn i ngar
Vid åtets början
Årets avskrivning
Arets valutaku16ditf erenser
Vid årets slut

Rcdovisat värde vid årets slut

Not 5 lnventrrler, verktyg och installationer

-2 058 961 -2 058 361

-2 058 961 -2 058 961

2021-12-31 2020-t2-3't

2 058 961

2 058 961

2 058 961

2 058 961

2 058 961

2 058 961

Aekumulerad e ansk af f n ingsvärden
Vid årets btirjan
Ärets inköp
Försåljning/utrangerin g
Vid årets slut

Netto anskaff ningsvårde

Ac ku mule rade avskriv ni ngar
Vid årets början
Aterförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar
Atets avskrivning på anskaftningsvärden
Ärets valutakursdiff erenser
Vid årets slut

Bedovisat vårde vid årets elut

1 035 024

-Tfts 024

1 035 024

-1 010834

-6 495
-8 183

-1 025512

I 512

1 081 415
12 989

-59 3q0
1 035 024

1 035 024

-1 046 094
5S 380
-11 447
-12 673.TTo'ss4

24 1SO

s
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Gambia0rupperne
Org nr 8672m-7393

Karlekoga 2O22-O

OdföEnde

/
Vice

i
,frr-rt4

lngrid Sanneh Österberg

Andersson

Vår revisionsberättelse har låm nats 2022- Oq- 20

Jan Håkansson
Aukloriserad revisor

.,/ ,/
./z-'zPtzläg
Lars Bergåse
Föiltoendevald rcviEor

Am
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REVISIONSBERIiTTELSE

Till foreningsst?imman i Gambiagrupperna
Org.nr. 867200-7393

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfdrt en revision av arsredovisningen fiir Gambiagruppema
for åtr 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med arsredovisningslagen och ger en i alla vlisentliga avseenden
rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 3l
december 2021 och av dess finansiella resultat ftir året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är örenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därfrir att ftireningsstiimman fastställer
resultatåikningen och balansriikningen.

Grundför uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
"Den auktoriserade revisoms ansvar" samt',Den örtroendevalde
revisoms ansvar". Vi iir oberoende i fttrhållande till ftireningen
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat iir tilhäckliga och
ändamålsenliga som grund fiir våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att arsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även ör den intema konholl som den bedömer
är nödviindig ftir att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen Iör
bedömningen av Iöreningens ftirmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, niir så iir tillämpligt, om örhållanden som kan
påverka ftirmågan att fortsätta verksamheten och att anviinda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera ftireningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt altemativ till att göra
något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utöra revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av sZikerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet iir en
hög grad av s?ikerhet, men iir ingen garanti ftir att en revision som
utfdrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptiicka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
v?isentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirviintas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

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

. identifierar och bedömer iag riskerna fiir väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utftir granskningsåtgåirder bland annat utifran
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

iindamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
ör att inte upptäcka en viisentlig felaktighet till öljd av
oegentligheter är högre än Iör en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fdrfalskning, avsiktliga utel?imnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
. skaffarjag mig en örståelse av den del av fiireningens intema
konholl som har betydelse ftir min revision ör att utforma
granskningsåtgåirder som är liimpliga med hiinsyn till
omst2indighetern4 men inte fdr att uttala mig om effektiviteten i
den intema kontrollen.
. utvärderariag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhiimtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osiikerhetsfaktor som avser sådana hiindelser eller ftirhållanden som
kan leda till betydande tvivel om Iiireningens örmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osiikerhetsfaklor, måste jag i revisionsberättelsen flista
uppmZirksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den
väsentliga osiikerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhiimtas fiam till
datumet fth revisionsberättelsen. Dock kan framtida hiindelser eller
fldrhållanden göra att en förening inte låingre kan fortsätta
verksamheten.

. utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, diiribland upplysningam4 och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionema och
h2indelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Den förlroendevalde revis orns ansvar

Jag har att utftira en revision enligt revisionslagen och diirmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål iir att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av ftireningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
samt stadgar

afiahnde
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfrrt en
revision av styrelsens Ittrvaltning fttr Gambiagruppema ldr år 2021.

Vi tillstyrker att ftreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet ftir riikenskapsåret.

Grundför uttalande

Vi har utfrrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs niirmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Vi är oberoende i ldrhållande till ftireningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullglort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftir vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det 2ir styrelsen som ansvarar {ör ftirvaltningen enligt stadgama.

Revisorns ansvat

Vårt mål beträffande revisionen av frrvaltningen, och diirmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet iir att inhämta revisionsbevis ftir att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något viisentligt avseende fdretagit någon åtgärd eller giort sig
skyldig till någon ftrsummelse som kan föranleda
ersättningsskyldi ghet mot fdreningen.

Rimlig säkerhet iir en hög grad av säkerhe! men ingen garanti ldr
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgiirder eller frrsummelser som kan
föranleda ersättringsskyldighet mot fiireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anviinder den aukloriserade revisom professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen av
riikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utlörs
baseras på den auktoriserade revisoms professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgangspunkt i risk och
viisentlighet. Det innebiir att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och ldrhållanden som är väsentliga Iör
verksamheten och dilr avsteg och överträdelser skulle ha s?irskild
betydelse ftir föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslu! beslutsunderlag, vidtagna åtgiirder och andra
ftirhållanden som är relevanta ör vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Göteborg tsn {2aplil 2922

Jan

Auktoriserad revisor

Lars Bergåse

Förtroendevald revisor
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