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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Hello World! är en allmännyttig ideell förening som grundades den 22 maj 2015.
Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.
Föreningen har till ändamål att främja barns och ungdomars intresse för och utbildning inom
digitalt skapande och att tända framtidens digitala stjärnor.
Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att:
* Bedriva läger- och utbildningsverksamhet med fokus på digitalt skapande.
* Aktivt medverka till att det blir lika naturligt för tjejer som för killar att intressera sig
för digitalt skapande.
* Fungera som ett nav där medlemmar, institutioner och organisationer erbjuds möjligheten att
bidra med kunskap och resurser – finansiellt och pro bono - så att ovanstående verksamhet kan
göras tillgänglig för alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska resurser.
Vi tänder digitala stjärnor och med stipendier, lånedatorer, inkomstbaserade avgifter, fria resor till
våra läger och riktade satsningar bidrar vi till integration och ökad andel tjejer och gör digitalt
skapande tillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar.
Genom Hello World! samverkar företag, högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa
kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige.
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Gåvor och bidrag
Årets resultat
Balansomslutning
Antal medlemmar
Antal tända digitala stjärnor*

2021
1 162 538
7 798 394
2 172 053
7 686 770
9 685
970

2020
656 139
8 554 804
3 126 849
5 305 980
11 766
764

2019
5 553 113
9 048 695
973 277
2 151 188
16 566
2 184

2018
5 373 533
4 270 205
-346 911
2 240 277
12 635
2 052

*Pro forma
Definitioner: se not 7

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen hade per årsskiftet knappt 9 700 medlemmar (efter årlig rensning i enlighet med
GDPR av personuppgifter samt medlemskap för personer som ej längre är aktiva i föreningen).
Föreningens verksamhet påverkades även under 2021 kraftigt av Covid-19. Planerade
sommarläger ställdes om till digitala Hello Sommar!
Mesta delen av verksamheten (Hello Sommar! och meetups) har genomförts digitalt.
Årets första fysiska meetups genomfördes under Halloween-helgen i Stockholm, Göteborg
och Malmö.
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Vår uppsökande, fysiska, verksamhet har under året gjort nedslag i Malmö (Hello Girl!),
Rinkeby, Rissne och på Pride Ung (On Tour-pass).
Vi har under året fortsatt med vårt samarbete med Göteborgs Universitet med kursen
"Visuell programmering i klassrummet". Kursen riktar sig till yrkesverksamma lärare och
sker på uppdrag av Skolverket. Kursen gavs på distans både under vår- och höstterminen.
Under 2021 har följande huvudsakliga verksamhet genomförts:
* Utbildningsverksamhet för totalt 1.115 unika individer (7-18 år) från hela Sverige.
* Utbildning i digitalt skapande i våra olika studios med bland annat textbaserad
programmering i flera olika språk, spelutveckling, rymd och grafik.
* Lovmeetup (helgläger på sportlov samt höstlov) online med totalt 197 deltagare
* Utbildningsverksamhet i form av meetups hos partnerföretag i Stockholm,
Göteborg, Malmö samt Online med totalt 1.159 deltagare.
* OnTour med 13 fysiska träffar samt 7 tillfällen Online för totalt 269 deltagare.
* Genomförande av två omgångar av kursen "Visuell programmering i klassrummet"
(5 högskolepoäng) vid Göteborgs Universitet för totalt 45 yrkesverksamma
lärare/lärarstudenter.
Föreningen har aktivt verkat för att uppmuntra fler tjejer eller icke-binära att ägna sig
åt digitalt skapande och 24% av individer som deltagit på lovmeetup och meetup var
tjejer/icke-binära. På vår ontour-verksamhet har andelen tjejer eller icke-binära varit 70%.
Allt stöd från partners används till ändamålet - att möjliggöra för barn och unga, oavsett
förutsättningar - att delta i våra aktiviteter. Stödet gör att vi kan erbjuda platser antingen helt
kostnadsfritt eller till reducerade priser för de deltagare som mest behöver det. Utöver rabatter
på 50-100% har vi anordnat 20 evenemang som har varit kostnadsfria för samtliga deltagare.
Föreningen har engagerat 46 företag/organisationer och 4 stiftelser som Hello World! Partners
och samarbetat med flertalet andra ideella organisationer.
Teknikföretagen är föreningens största finansiär och Founding partner.
Under 2021 har följande organisationer varit Main Partners: 3stepIT, Assa Abloy, Atlas Copco,
ATG, Capgemini, Cybercom, King, Klarna, Omegapoint, SJ och Visma.
Under året har föreningen haft 88 personer timanställda (huvudsakligen högskolestuderande) som
arbetat med meetup och annan undervisningsverksamhet, utveckling av undervisningsmaterial
och system samt med verksamhetens administration, ledning och utveckling.
I mars stärktes teamet med en ekonomi- samt operativt ansvarig på heltid. Två projektanställda
ersatte två ordinarie projektledare under deras frånvaro under nio månader. En anställd har
gått upp i arbetstid, från 75% till 100%. Under hösten anställdes två projektledare med en
sammanlagd arbetsomfattning på sex heltidsmånader.
Föreningen har under året mottagit 13.989 kronor i ersättning för höga
sjuklönekostnader med anledning av Covid-19.
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Eget kapital
Ändamålsbestämda
medel Digitala
Stjärnor

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

100 000

1 686 079

1 786 079

3 126 849

3 126 849

-8 000 644

–

2020-12-31
Ingående balans
Årets resultat
Förändringar direkt mot eget kapital
Ändamålsbestämt
av givaren
av styrelsen
av årsstämman
Utnyttjade

8 000 644
–

–

–

–

-5 090 644
–

–
–

Skatteeffekt

–

5 090 644

–
–

–

Summa

2 910 000

-2 910 000

–

Vid årets utgång

3 010 000

1 902 928

4 912 928

3 010 000

1 902 928

4 912 928

2 172 707

2 172 707

–

–

2021-12-31
Ingående balans
Årets resultat
Förändringar direkt mot eget kapital 1)
Ändamålsbestämt
av givaren
av styrelsen

–

–

av årsstämman

–

–

Utnyttjade

-3 010 000

3 010 000

–

Summa

-3 010 000

3 010 000

–

–

7 085 635

7 085 635

Vid årets utgång

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten på 7 085 635 kronor överföres i ny räkning.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

Not

2
2

3

4

2021

2020

–
7 784 405
13 989
1 162 538
8 960 932

–
7 391 344
1 163 460
656 139
9 210 943

-6 386 645
-152 663
-248 915
-6 788 223
2 172 709

-5 411 127
-661 730
-11 049
-6 083 906
3 127 037

-656
2 172 053

-188
3 126 849

2 172 053

3 126 849
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Balansräkning
Belopp i kr

2021-12-31

2020-12-31

28 300
10 052
141 514
179 866

32 250
13 478
132 327
178 055

7 506 904
7 506 904

5 127 925
5 127 925

Summa omsättningstillgångar

7 686 770

5 305 980

SUMMA TILLGÅNGAR

7 686 770

5 305 980

2021-12-31

2020-12-31

–
7 085 635
–
7 085 635

3 010 000
–
1 902 928
–
4 912 928

62 243
135 775
403 117
601 135

8 825
122 901
261 326
393 052

7 686 770

5 305 980

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5

Kassa och bank
Kassa och bank

Balansräkning
Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Fond för verkligt värde
Balanserat resultat
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och
andra ändamålsbestämda medel. Se även förvaltningsberättelsen.
De ändamålsbestämda medlem används för att tända digitala stjärnor genom att bedriva
läger- och utbildningsverksamhet inom digitalt skapande.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
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Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen.
Medlemskap i föreningen är enligt föreningens stadgar gratis för barn och ungdomar upp till 20 år
och avgifter för vuxna över 20 år beslutas av styrelsen. Styrelsen har beslutat att medlemskapet
är gratis även för vuxna medlemmar. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen
och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
Bidrag
Bidrag resovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.

Nettoomsättning
Deltagaravgifter redovisas som intäkt i den period då läger- eller utbildningsverksamheten äger
rum. Intäkter från försäljning av utbildningstjänst redovisas som intäkt i den period då
utbildningsverksamheten äger rum.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostnader, insamlingskostnader
och administrationskostnader.
Ändamålskostnader består av personalkostnader, hyror och övriga externa kostnader för att
producera, marknadsföra och administrera läger- och utbildningsverksamheten.
Insamlingskostnader består av personalkostnader och övriga externa kostnader relaterade till att
hitta finansering för föreningen.
Administrationskostnader består av personalkostnader och övriga externa kostnader relaterade till
föreningsadministration.
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Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel:
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa

2021

2020

–
7 784 405
–
–
7 784 405

–
7 391 344
–
–
7 391 344

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
2021
2020
Gåvor till ett värde av 1 107 000 kr har erhållits i form av tjänster avseende kontorslokaler, juridik,
utlåning teknisk utrustning, webbhosting, försäkring, redovisningsprogram, programvaror,
tågresor, betalningstjänster, kommunikationstjänster, revisionstjänster, IT-tjänster.
Bidrag som redovisats som intäkt

2021

2020

–
–
–
–
–

–
–
–
600 000
9 300
609 300

Offentliga bidrag:
EU
Staten
Sida
Summa offentliga bidrag

–
13 989
–
13 989

–
554 160
–
554 160

Summa bidrag

13 989

1 163 460

Insamlade medel:
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Bidrag studieförbund
Summa insamlade medel
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Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2021
1)

19
19

Sverige
Totalt

varav
män

2020
10
10

31%
31%

varav
män
41%
41%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2021-12-31

2020-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

50%

60%

100%

100%

Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2021

2020

Löner och ersättningar

4 621 072

Sociala kostnader

1 534 214
(233 442)

3 952 563
1 183 457

(varav pensionskostnad) 1)

(113 513)

1) Av föreningens pensionskostnader avser 65 842 kronor (f.å. 71 562 kronor) generalsekreteraren.
Föreningens utestående pensionsförpliktelser till generalsekreteraren uppgår till 0 kronor (f.å. 0 kronor).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2021

Löner och andra ersättningar

2020

Styrelse och
[generalsekret
eraren/kanslic
hefen/VD/]

Övriga
anställda

Styrelse och
generalsekreteraren

Övriga
anställda

644 852

3 976 220

909 357

3 043 206

Styrelsearbetet utförs på ideell basis. Lönekostnader avser nuvarande generalsekreterare
(från 1 januari 2021 till 31 december 2021).

Not 4

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnad skattekonto

Not 5

2021

2020

-656
-656

-188
-188

2021-12-31

2020-12-31

10 425
–
131 089
141 514

6 102
115 000
11 225
132 327

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald försäkringspremie
Upplupna intäkter för universitetsutbildning
Övriga poster
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31

2020-12-31

307 521
79 541

127 208
77 724
48 769
–
7 625
261 326

Upplupna semesterlöner inklusive arbetsgivaravgifter
Upplupna arbetsgivaravgifter
Upplupna pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda lägeravgifter
Not 7

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:
Gåvor och bidrag
Balansomslutning:
Antal medlemmar:
Antal tända digitala stjärnor*:
*Pro forma

Deltagaravgifter och övriga intäkter från verksamheten
Sponsring från Hello World! Partners, stiftelser samt insamlade medel
Totala tillgångar
Antal fysiska personer som är medlemmar i föreningen
Antal barndeltagare vid genomförda lägerveckor eller lovmeetup, eller
1 digital stjärna per 10 barndeltagare på OnTour, eller per 5 barndeltagare
på meetup/övrig utbildningsverksamhet

Stockholm den 8 februari 2022
Ergin Özdemir

Maria Arneng

Ordförande

Generalsekreterare

Sofie Borck Janeheim

Sofia Gerstenfeld

Niklas Flyborg

Elin Östblom

Krister Svensson

Lars Kullberg

Jakob Lagander

Anna-Clara Söderbaum

Maria Guggenberger

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-03-10
KPMG AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

16 055
–
403 117
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hello World! Ideell Förening för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 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 föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren 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 och generalsekreteraren 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 misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Hello World! Ideell
Förening för år 2021.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen.

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 eller generalsekreteraren 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 2022-03-10
KPMG AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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