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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-3t.
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Förvalt

lse

Allmänt om verksamheten
Gambiagrupperna arbetar för.91. råttvis och håilbar byutveckring
i Gambia, baserad på alra
månniskors lika vårde och rått till rimliga levnadsvillkår.
GambiJgruppern"
rtulaning som en
nyckel till utrotning av fattigdom. Tillgång till bra utbildning år
""r
bå;e ätt utu""rring"*åt
isig och ett
medel aft utrota faltigdom.

under 2019 her Gambiagrupperna arbetat med eft bidragsprojekt
som startade ijanuari 2019,
och som pågår till december 2021. Det år en fortsattninfpå oät
Jrgtå;iEJJJcation
for al rhrough community
development) som Gambiagruperna arbetar med tillsammans med
Jin paftner FIoHTG i 17 byar på den gambiska
landsbygden' FloHTGs styrelse har under året besökt flera av oe
oyåriäipiogrammet implementeras.
Gambiagrupperna har tack vare enskilda donationer också kunnat
bidra till att ett skolkök och lärarbostad har
byn Bayaba' Region.5 Norra Banken. Bayaba har en skota med
eleverfån förskolan tiil och med årskurs
lvqots.1
6' Byn ligger 9 km från huvudvågen och elevema var i stort.behov a" roirign"t".
att få lunch under skoldagen_
Lårarbostad bidrar till att lårare stannar kvar och eleverna slipper
de rretue-ntå ovten som år vanligt iGambia.
I byn KenArdo, Region 3
T9* Banken bidrog Gambiagrupperna med en soldriven pump ikvinnornas trädgård.
Trådgården som omfattar 5 ha är vål inhagnad, har en b-orrad
orunn octrsoipaneter. oen pump som fanns var
underdimensionerad och behövde b$as ul. Tack vare detta bidrag
stipper rvinnorna i Ken Ardo nu att gå till en
våtmark flera kilometer bort för att odla grönsaker.

Vidare fick vår partnerorganisation möjlighet att genomsla e.n.oilotstudie
av eft program som fåft namnet ,,Keep
our Girls ln school". Allt för många flickor i Gambia fullföljer inL sin ,tuiloni"g;i;"
hoppar av i puberteten. Detta
beror på okunskap om vad pubertet innebår, kulturella asiekter och
brist pa irvJo under menstruationen" ,,Keep
our Girls ln School" Har tacklat tabun och lyft fram dem i ljuset samtioigt som
eiever, föråldrar och lårare utbildats.
Programmet var en stor framgång!

Gambiagrupperna har under 2019 periodvis haft en person på plats
i Gambia för informationsverksamhet och slöd lill FIOHTG. Vår representant har också arbetat
med att informera om
verksamheten i Gambia till våra medlemmar i Sverige, samt organiserat
besök för turister i
vissa byar och skolor där FIOHTG bedriver verksarihet. I samårbete
med reseanangoren
bedriver vi också
-för att bekämpa sexturism i Gambia, eftersom det är ett hinder för
utvectring.

aöete

I uppgifterna har också insått
!l,s.v1av den fastighet som Gambiagrupperna äger i Gambia, samt attrepresentera
Gambiagrupperna inätverket rANGo och ikontakt med gambiskä
mynoighetär.

Ekonomisk översikt
Ekon o m i sk öve rsi kt, tkr
Bidrag för biståndsverksamhet
Ärets resultat

2019

2018

4245

4449

-19

2

2017
4 313
-214

2016

4 821
-908
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Situationen iGambia
Under 2019 har infrastrukturen fortsatt att fööåttras något
i Gambia. Gator och vägar har asfalterats,
men
samtidigt har trafiken ökat vilket.resulterat i långa bilköer.
Landsvägen på Norra Banken från Lamin Kotu tilt
Passamas och den senegalesiska,grånsen trar-aroigstatks.
oetta inoåriaitailo, .tt stort antat byar, de får nu
tillgång till bussföÖindelser med stdrre ståder både iGamnia
s;ä.'öen'sanningskommission som
tillsattes för att försÖka få fram sanningen om vilka broft
".h regimen gjort sig skyldig
den förra
till, har fortsatt sitta
'arbete. Friviiliga krafter arbetar med eft center där broftsoffer
kan ta niåip.

--

Många unga gambier, framfÖrallt unga män, lämnar fortfarande
Gambia för att söka lyckan i Europa. Detta sker
via den farliga våg som kallas "rhe backway to Europe'.
r mang" bya;pålliå'rl-vgo"" finns nu
endast åldre och
barn kvar' vilket leder till att de berörda oyaina tar svårt
att odla tillråckligt för uppehället. Twån har meddelanden
om att unga gambier på väg till, Europa förolyckats duggat
tått under 20ig. Den åkonomiska migration som pågår
och där månniskosmugglare tjånar stora pengar är sråi
aft
stoppa.

Gambiagruppernas styretse {SOG} 2019
Gambiagruppernas styrelse har för 2019 bestått av: Kristina
Lundahl ordförande; Lars-Göran wärn
vice ordförande, lngrid Österberg sekreterare, LennartAndersson
kassör; nninåi.ti" Zachari, Amalia wårn och
Martin Holmberg (suppleanten Martha Lundkvist har ersatt
Martin som avgick under året). Arbetsutskottet har
utgjorts av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Förväntad framtida utveckring samt väsenoiga risker och
osäkeöetsfaktorer

Gambiagrupperna fick en ny programansökan tifi Forum
syd beviljad totr zots
Tyvän blev det bidrag som beviljades ca häfften av ansrikt Uetopp.

- iozt.

Eftersom verksamheten både i Sverige och i Gambia är beroende
av bidrag från stagiga och
privata organisationer kan öråndringår i inriktning
hos dessa organisationei pJ""rr" Gambiagruppernas mÖjlighet att få finansiering for vårt fortsatta
arbete. Vi är också beroende av gåvor
från privalpersoner, och allmänhetenslnstättning kan påve*a
e gauor. Den strategiska 5årsplanen som togs fram 2018 är under utuarde-ring och uppdateras
i säåoano meo samrådsmötet 2020.

"år.;ån;;;;;åi

Utländsk verksamhet
Gambiagrupperna bedriver verksamhet lokalt i Gambia, under namnei
Gambiagrupperna FIOH.
Gambiagrupperna FIOH är en egen juddisk person, med egen
reOovisning. Oeåna
:!1f ."y FIOHTG på uppdrag av Gambiagruppema. flOHj reOoue ning ilga-, s;jan
2o'14 i den årsredovisning som Gambiagrupperna rämnar
tiil samrådsmötet i sverige.

vad betråffar resultat och stållning iövrigt, hånvisas till efrerföljande
resuttat- och balansråkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkni
Not

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

55 300

Bidrag

Övriga intåkter
Summa verksamhetsintåkter

2

722094

2

4 245 308

38 400
380 626
4 448 865

3€

330 020

66S

5352722

5211 560

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

3

Låmnade bidrag FIOHTG

Adminisirationskostnader
Summa verksamhetskostnader

V€rksamh€tsr6sultat

-779 069

-1 006 809

-4 385 119

-3941911

-207 361
-5 371 549

-5209 282

-260 562

2278

-163zr

Arets resultat

-'w

-
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Balansräkni
Anläggningstillgångar
Meteri el I a a nl äg gn i n gstil I g å ng ar
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och ingtallationer

4

5

Summa anläggningstillgångar

35 321
35 321
35 321

14 909
14 909
14 909

32 393
32 393

43 308

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Fårdiga varor och handelsvaror

43 308

Kortf r i stiga fo rd ri ngar
Övriga fordringar

Kassa ocå öank
Kassa och bank

1

167 561

1

167 561

'198 838

373737

1 321 477
1 321 477

't 373737

Summa omsättnin gstiltgångar
SUMMA TILLGANGAR

98 838

1 573 691

1 563 623

012

1 578 532

1 609

Balansräkning
KAPITAL

LDER

Eget kapital
Andamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Arets resultat

483 341

395 107

712 525

710 247

-18 827
1 177 039

1 107 632

269 412
162 561
431 973
'l 609 012

226 000
470 900
1 578 532

2278

Kortristiga skutder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

SUMMA

KAPITAL OCH
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lngående

balans

2018-01-01

bestämda

Balanserat
tesultat inkl
årets resulfåt

339 416

710 247

Förändringar i redovisade värden som
redoyisas direw mot eget kapital

Områkningsdifferenser
Ändamålgbestärrt av shTrelsen
Summa Förändringar i redovisade värden

56 6S1
-56 63l

55 691
55 691

Årets resultat

2 278

Eget kapital

2A18-12-31

395 107

712 525

Ingående balans

2019-01-01

395 107

7't2 525

Förändringar i redovisade väden som
redovisas direw mot eget kapital

Områkningsdifferenser
Ändamålsbeståmt av styrelsen
Summa Förändringar i redovisade vörden

88 233
-88 233

88 233
88 233

Arets resultat

-18 827

Eget kapital

2019-12-31

483 340

693 698

Noter
i kr om inget annat anges

Not

I

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmånna råd BFNAR 2012;1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillgångar, avsåttningar och skulder har vårderats till anskaffningsvården om inget annat anges
nedan.

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anlåggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
år direkt hånförliga till förvårvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade vårde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
Gambiagrupperna äger en byggnad i Gambia. Byggnaden år inte uppdelad i komponenter då en
sådan uppdelning inte har bedömts medföra någon väsenflig skillnad i årliga avskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjårt över tillgångens beråknade ny(iancleperiod etersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultraträkningen.
Nyftjandepeiod
10 år
3-5 år

Byggnader
lnventarier, verktyg och installationer

s
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Poster i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller områkning av moneiära poster
redovisas i resultaträkiningen det råkenskapsår de uppkommer, aniingen som en rctrelsepost
eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshåndelsenl

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

Ändamålsbeståmda medel
I posten Ändamålsbeståmda medel i eget kapital redovisas ånnu inte förbrukade gåvor
och
andra åndamålsbeståimda medel. Se även noten till eget kapital.
Ändamålsbestämda medel avses att anvåndas för framtida insatser i Gambia.

lntäkter
Det inflti'de ev ekonomiska fördelar som företsget erhållit eller kommer att erhålla för egen råkning
redovisas som intåkt. lntllkter vårderas till verkliga vårdet av det som erhållits eller kommer
att
erhållas.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intåktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett vårde
utan
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om
tillgången eller

at

tjänsten erhåtls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motpa*en om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag år det en gåva.

Gävor
Gåvor redovisas som huvudregel som intåkt när de erhålls.
En gåva som intäktsfö(s redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på
om
gåvan förbrukas direkt eller inte, Gåvor som organisalionen avser aft stadigvarande

verksamheten redovisas som anlåggningstillgångar. övriga gåvor redovisas som

bruka

i

omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt vårde.
I de fall organisationen låmnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans
vårde med
ersättningen.

Bidng
Bidrag redovisas som intåkt när villkoren för att erhålla bidragel uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Erhållna bidrag värderas tilt det verkliga vårdet av den tilbång som organisationen fått eller
kommer att få.
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Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader delas in iföljande funKioner: ändamålskostnader,
insamlingskostnader
och förvaltningskostnader.
Andamålskostnader består av samordningsgruppen/styrelsen arvoden,
och övrige kostnader som
hånör sig till verksamhetens genomförande. vioäre är ella kostnader i
Gambia redovisade under

ärdamålskostnader.
Förvaltningskostnader är adminislrationskostnader, kostnader
för kopiering, porto, telefon,
internet, revisionsarvoden, samt föreningskostnader samt medlemsavgiftei
dvänsx lnsamlingskontroll,
FRll och Forum Syd.

Not2

Gåvoroch bidrag

Gåvor som redovisats i resuttaträkningen
lnsamlade medel:
Enskilda Gambiagrupper och medlemmar

Summa
Bidrag som redoyisafs som intäK
Offentliga bidrag:
Sida / Forum Syd
Summa offentliga bidrag
Summa bidrag
Not

3

2019

2018

722A94
722 094

380 626
380 626

2019

2018

4 245 308
4 245 308

4 448 865
4 448 865

4 245 308

4 448 865

Anroden och ersättningar

Medelantalet anställda

vatav

män

2419

Sverige
Totall

1

Personal- och styrelseavode (inkt sociala avgifter)

2OtR

varav
män

500Ä

50%

50%

50%

2018
411

651

ldeellt arbete
Under året har många personer aÖetat ideellt för organisation. Arbetet har
skett både ute i de olika
medlemsgrupperna och isamordningsgruppen (Soö) och isamband
meo samiaosmötena.
Det är
arbete med att sprida information, samra in pengar oih föreningsarbete

-

N
Sida 7 av9

,4

N

Gambiagrupperna
Org nr 867200-7393

Not 4

Byggnader och Mark

Ackumu lerade an skaffn i ngsvärde n
Vid årets början

Arets valutakursdifferenser
Vid årets slut
Netto anskaff

nin

gsvårde

Acku m u le nd e avskrivn inga r
Vid årets början
Årets avskrivning
Arets valutakursdifferenser
Vid årets slut

2019-12-31

241 8-12-31

2 058 961

2 05E 961

2 058 961

2 058 961

2 058 961

2 058 961

-2 058 961

-2 058 961

-2 058 S61

-2 058 961

Redovisat värde vid årcts stut
Not 5

lnventarier, verktyg och installationer
2019-12-s1

Acku m u le ra de an skaffning sv ä rde n
Vid årets början

Arets inköp
Vid årets slut
Netto anskaffningsvärde

201 8-12-31

'1040924

1

40 491
1 081 415

1 A4o 924

1 081 415

1

040924

440924

Acku m u le rad e avs kriv n i n g a r

Vid årets början
Arets avskrivning på anskaffningsvärden
Arets valutakursdifferenser
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut
Not

6

-1 026015

-1015077

-11 832

-8247

-9 344
-1 594

-1 046 094

-1 026 015

35 321

14 909

Väsenfliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi har särskilt beaktat hur effeKema av COVID-19 utbrottet påverkar/kan
komma att påverka föreningens lramlida
utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.
I denna bedömninf,nar vikommit fram till att vi kan i dagsråget inte bedöma de fufia effekterna. -

,ru-
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Karlskoga 2020-06-05

(a
Kristina Lundahl

Wårn
vice

Ordftre,nde

/'r;

/rt'u7

lngrid Österberg

Anthonia Zachari

Wåfn

Mårtha Lundkvist

Andersson
Vår revisionsberättelse har lämnåts 2O2O

-A6,l|'/'j"

Jan
Auktoriserad revisor

lr'

*a-z/Jt@
Lars Bergåse/

Förtroendev ald revisor
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REVISIONSBERJiTTELSE
Till loreningsstämman i Gambiagrupperna
Org. nr 867200-7393
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utftirt

ör

en revision av årsredovisningen ftir Gambiagruppema

år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av öreningens finansiella ställning per den 3 I
december 2019 och av dess finansiella resultat ftir året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är ftirenlig med
årsredovisningens övriga delar.

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan forväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

.

identifierar och bedömer jag riskema ftir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utftir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
åindamålsenliga ftjr att utgöra en grund ftir våra uttalanden.
Risken ftir att intc upptåicka cn viisentlig fclaktighct till
följd av ocgcntlighctcr är högre än ftir cn väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, ft)rfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intem kontroll.

.

skaffarjag mig en lorståelse av den del av ftireningens
interna kontroll som har betydelse lor vår revision för att

Vi tillstyrker därftir

att ftireningsstiimman fastställer
resultatråikningen och balansriikningen.

Grundft)r uttalanden

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Rcvisorcrnas ansvar cnligt dcssa standardcr bcskrivs närmare i
avsnittcn Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
förtroendevalde revisorns ansvar.Yi åir obcrocndc i ftirhållande
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ft)r våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ör den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig ftir att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

utforma granskningsåtgiirder som åir lämpliga med hänsyn
till omständighetema, men inte lor att uttala oss om
effektiviteten i den intema kontrollen.

.

används och rimligheten i styrelsens uppskatbringar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

.

drarjag

En slutsats om

a.ntagandet om fortsatt

lämpligheten i att styrelsen använder

drift vid upprättandet av

årsredovisningcn. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtadc rcvisionsbeviscn, om huruvida det finns någon
väsentlig osiikerhetsfaktor som avser sådana håindelser eller
ftirhållanden som kan leda till betydande fvivel om
ft)reningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifi era uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet for revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller ftirhållanden göra att en ftirening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen {iir
bedömningen av öreningens filrmåga att fortsätta
verksamhcten. De upplyscr, när så åir tillämpligt, om
ftirhållanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om forlsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera Iiireningen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

utvärdcrarjag lämplighcten i dc rcdovisningsprinciper som

.

Den auktoriserade revisorns ansvar

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland

utöra revisionen enligt International Standards on
Audisting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underiiggande transaktionerna och händelserna på ett sätt

Jag har 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 misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
såikerhet är cn hög grad av säkerhet, mcn åir ingen garanti ftir att
cn revision som utftirs cnligt ISA och god rcvisionssed i Sverigc
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller

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
rcvisionen, däribland de evcntuella bctydande bristcr i dcn
intema kontrollcn som vi idcntifierat.

Den

förtroendevalde revisorns ansvar
cöteborg, 2020-06- I

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om hunrvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en räffvisande bild av ftireningens resultat och ställning.

Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utftirt en
revision av styrelsens florvaltning for Gambiagruppema fiir år

20t9.

Vi tillstyrker

att ftireningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet {tir räkenskapsåret.

Grundfiir uttalande
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Reyrsorzs
ansvar.Yi är oberoende i ftirhållande till foreningen 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 inhämtat är tillräckliga och
iindamålsenliga som grund ftir vårt uttalande.

S$trelsens ansvar
Det är styrelscn som har ansvarct

fiir ftirvaitningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av fiirvaltningen, och diirmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis ör

rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väscntligt avseende ftiretagit någon
åtgåird cllcr glort sig skyldig till någon ftirsummclsc som kan
ftjranleda ersättningsskyldighet mot liireningen.
att med en

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
for att en revision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan
ftiranleda ersättningsskyldighet mot ftireningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade r€visom professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen
av räkenskapcma. Vilka tillkommande granskningsåtgiirdcr som
utftirs bascras på den auktoriseradc rcvisorns profcssionclla
bedOmning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgiirder,
områden och ftirhållanden som är väsentliga ftir verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir
ftireningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som
är relevanta lor vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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Lars Bergåse
Föftroendevald revisor

