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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsrednvisningen för Funktionsrätt i

Stnckhnlms län för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen neh ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättclsen är förenbg med årsredovisnmgens övnga
delar.

Vi nulsrvrker därför att årsmötet fasrsräller resultaträkomgen och
balansräknmgcn.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed besknvs närmare i avsnitten “Det registrerade
revisionsbolagets ansvar” samt “Den förtroendcvaldc revisorns
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Svcoge. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisioncn av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en aonan
revisor som lämnat en revisionsberättelsc daterad 23 april 2019 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informanoncn. Den
andra informationen består av Rapporten Verksamhctsbcrättclsc 2019
(men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättclsc
avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
informanon och vi gör inget uttalande med bestvrkande avseende
denna andra information.

1 samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i vasentbg utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under rcvisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen uppråttas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagcn.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisnmg som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på ocgentlighcter eller
misstag.

\‘id upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är nllämpbgt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en omhg grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på ocgentlighcter eller misstag, och
att lämna en rcvisionsberärtclse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garann för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Svenge alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegcntlighcter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans omligcn kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar mcd
grund i årsredovisningen.

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

• identifierar och bedömer vi oskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på ncgcntligheter eller misstag,
utformar och utför granskoingsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtat revisioosbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaknghet till följd av oegentlighcrcr är
högre än för en väsentlig fclaknghet som beror på misstag, eftersom
ocgentligheter 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
granskningsåtgärdcr som är lampliga med hänsyn nil
omständigheterna, men inte för art uttala oss om effcknvitctcn i den
interna kontrollen.

• utvärdcrar vi lämpligheten i de rednvisningsprincipcr som används
och rimbghcten i styrelsens uppskattningar i rcdovisnmgen och
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också co slutsats, med grund i dc inhämtade revisionsbcvisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhctsfaktor som avser sådana
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händelser eller förhållanden snm kan leda till betydande tvivel nm
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhctsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets faktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modiflera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på dc rcvisionsbcvis som
iohämtas fram till dammet för revisionsberättelsen. Dock kan framoda
händelser eller förhållanden göra att en förening mte langre kan
fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripandc presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplvsniogarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger co rattvisande bdd.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisioncns planerade
omfattning och inriktouig samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under rcvisiooeo, daribland
dc eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
idcntiflcrat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
jag har att utföra en revision cobgt revisionslagen och därmed enligt
god tcvisioossed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
åtsrcdovisoingslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi aven utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Puoknonsrätt i Stockholms län för år
2019.

Vi tdlsrvrker att årsmötet licvdjar styrelsens lcdamoter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisioosscd i Sverige. Vått ansvar
coligt denna beskrivs närmare i avsnittet “Rcvisorns ansvar”. Vi ar
oberoende i förhållande till föreningen eoligt god revisorssed i Sverige.

som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesenska
ansvar enligt dessa krav.

\‘i anser att dc revisionsbevis vi har inhämtat är nllrätkliga och
ändamålsenliga som grund for vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar
\r5 mål lieträffande tcvisiooco av förvaltningen, och därmed vått
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämia revisionsbevis för att med
co rimlig grad av säkerhet kuooa bedöma om någon styrelseledamot i

något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ctsättningsskyldigliet mot
föreningen.

Rimlig säkerhet är co hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försommelser som kan föranleda
etsättningsskyldighet mot föreningen.

Som en dcl av en tevision enligt god revisionsscd t Sverige använder
det registrerade rcvisioosbolager professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gtaosknmgen
av förvaltningen grundar sig främst på revisioneo av räkenskaperna.
\‘illca tillkommande graoskoiogsårgärder som utförs baseras på det
registrerade revismonsliolagets professionella bedömning och övriga
valda tevisorcrs bedömning mcd utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar graoskntngen på sådana åtgärdet,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överitädelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövat fattade beslut,
lieslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Bo Ruodelius
Förtroeodevald revisor

Stockholm den 2.2] 2020

Lena johnson’
Auktoriserad revisor
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