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REVISIONSBERÅTTELSE
Till ftireningsst'ämman i Stockholms Läns hemslöjdsftirening
Org.nr. 802014-9830

Rapport om årsbokslut
Uttalanden

Vi har utftirt

en revision av årsbokslutet for Stockholms Läns hemslöjdsforening for är 2021.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enligt bokforingslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 31 december 2021och av
dess finansiella resultat ft)r året enligt bokftiringslagen.

Vi tillstyrker därör att fibreningssämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundfiir uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige, vilket beskrivs nedan i den
"ftirtroendevalde revisorns ansvar". Vi iir oberoende i forhållande till foreningen enligt god
revisorssed i Sverige.
Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhiimtat iir tillräckliga och iindamålsenliga som grund for våra

uttalanden.
Styrelsens snsvar

Det är styrelsen som har ansvaret ftir att årsbokslutet uppriittas och fiir att bokftiringslagen tillämpas
vid upprättande av årsbokslutet. Styrelsen ansvaf,ar även ftir den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig for att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen fiir bedömningen av ftireningens ftirmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, ntir så är till?impligt, om fiirhållanden som kan påverka
formågan att fortsätta verksamheten och aff anv?inda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Den fi)rtroendevalde revisorns ansvar

Vi har att utftira

en revision enligt revisionslagen och diirmed enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt mål Zir aff uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida sammansfällningen har upprättats i
enlighet med bokfloringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utlort en revision av styrelsens örvaltning for
Stockholms L2ins hemslöjdsforening för ån 2021samt av forslaget till dispositioner beträffande
floreningens vinst.

Vi tillstyrker att ftireningsstiimman disponerar vinsten enligt forslaget i det ftirenklade arsbokslutet
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for råikenskapsaret.

Grundfiir uttalanden
Vi har utftlrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs niirmare
i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi är oberoende i ftirhållande till ftireningen enligt god revisorssed i
Sverige.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillräckliga och iindamålsenliga som grund ftir vara
uttalanden.
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Styrelsens ansvar
Det 2ir styrelsen som har ansvaret

fiir ftirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller

forlust.
Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och örvaltningen av foreningens angelägenheter.
Deffa innefaffar bland annat att fortlöpande bedöma {tireningens ekonomiska situation och att tillse
aff föreningens organisation är utformad så att bokftiringen, medelsforvaltningen och foreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

.
.

ft)retagit någon åtgärd eller gjort sig s§ldig
ersäthringss§ldighet mot ftireningen, eller
på något annat sätt handlat

till

någon ftirsummelse som kan fiiranleda

i strid med lagar, andra fi)rfathringar eller stadgar.

Yårt mål betrliffande revisionen av forslaget till dispositioner av foreningens vinst, och d?irmed vårt
uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet bedöma om ft)rslaget Zir ft)renligt med
föreningens stadgar.

Rimlig siikerhet iir en hög grad av siikerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utft)rs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer attupptäckaåtgiirder eller försummelser som kan ftiranleda
ersätbringss§ldighet mot ftireningen.
Granskningen av forvaltningen och förslaget till dispositioner av foreningens vinst grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och forhållanden som är väsentliga for verksamheten och
där avsteg och överkädelser skulle ha särskild betydelse ftir ftireningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag,vidtagna åtgärder och andra fiirhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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