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Rapport

i Astma

& Allergiförbundet

om årsredovisningen
verksamheten

och akt använda antagandet
om fortsatt drif.
om fortsatt drift tillämpas dock
inte om bes]ut har
f..ittuts om iitt avveckla verksamhcten.
Antagandet

Uttalandeit
Vi har utfört en revision av
årsredovisningen
för AstmaAllergiförbundet
för åi' 2017. Föreningens
årsredovisning
sidorna 26 - 45.

&
ingår på

Den aulctoriserade

revisoriis

ansvar

hg

Enligt

vår uppfattning
har årsredovisningen
upprättats i enlighet
med ärsredovis+iingslagen
och ger en i al]a väsentliga
avseenden
rättvisande
bild av föreningens
finansiella
ställning per den 31
december 2017 och ay dess
finansiella
resultat fi5r året en)igt
årgredovisningslagen.
Förvaltningsberätte)sen
är förenlig med
årsredovisningens
övriga de1ar.
Vi tillstyrker
därf?5r att föreningsstämman
resultatrttkningen
och balansriikningen.
Grund

fijr

Vi har utfört
Revisoremas

fastställer

uttalanden
revisionen

enligt god revisionssed
i Sverige.
ansvar enligt denna sed beskrivs
näimare i
avsriitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt De
förtroendevaldii
revisoremas
ansvar.
Vi är oberoende i förhål]ande
till föreningen
enligt
revisorssed
i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor
mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Som dcl av cn rcvision cnligt
ISA anviindcr jag profcssioncllt
omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning
under
hela revisionen.
Dtssutom:
identifierar

god
har fullgjort

Vi anser att de revisionsbevis
vi har inhiimtat iir ti)1täckliga
ändamålsenliga
som gnind för våra uttalanden.

och

Aiinaii information äii årsredovisningen
Det flr styrelsen som har
ncvaiförden-andra-informationer
Dcn andra infomationen
består av Verksamhetsberättelse
på
sidorna 1- 25 men ir+nefattar
inte årsredovisningen
och vår
revisionsbcriittclsc
avsccndc dcnna. I sarnband
mcd vår rcvision
av årsredovisningen
ur det vårt ansvar att 1äsa denna
infonnation
som identifieras ovan och
överv%a om informationen i
väsentlig utsträckning
är ofören]ig ined årsredovisningen.
Vid
denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt
inhtimtata under revisionen
samt bedömer om inforinationen
i
övrigt verkar innehålla väsentliga
fe1aktigheter.
Om vi, baserat på det arbete
som utförts avsccndc dcnna
information,
drar slutsatsen att den andra
informationen
innehåller
en viisentlig felaktighe(,
Ar vi skyldiga
att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens

ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret
för att årsredovisningen
ripprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt
årsrcdovisningslagcn.
Styre1sen ansvarar även för
den intema
kontroll
som de bedömer är nödviindig
för att upprätta en
årsrcdovisning
som inte innchåller några väsentliga
Felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegent)igheter
eller på fel.
Vid upprättandet
av årsredovisningen
ansvarar styrelsen
bedömningen
av röreningens
förmåga att fortstftta
verksamheten.
De upplyser, nHr så kir til1ämp)igt,
om
förhålliinden
som kan påverka förmågan
att fortsiitta
I

har att utföra revisionen enligt
[nternational
Standards on
Auditing
(ISA) och god revisionssed
i Sverige. Mitt mäl är att
uppnå en rimlig grad av siikerhet
om huruvida årsredovisningen
som lielhet inte inneMller
några viisentliga felaktigheter,
vare
sig dessa beror på oegentligheter
eHer på fel. Rimlig säkerhet
är
en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti rör att
en revision
som utförs enligt {SA och
god rcvisionssed
i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsent]ig
felaktighet
om en sådan finns.
Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter
eiler fel och
anscs vara viisentliga
om dc cnskilt cllcr ti]lsammans
rimligcn
kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut soiii anväi'idare
fattar med giund i årsredovisningen.

för

och bedömer jag riskeina tör
väsentliga
i årsredovisningen,
vare sig dessa beror
på oegentlighetcr
cller på fel, utfoimar
och utför
granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis
som är tillrifckliga
och
ändamålsenliga
för att utgöra en gnind +Br
mina
uttalanden.
Risken för att inte upptäcka
en väsentlig
felaktighet
till följd av oegentligheter
är högre än för
felaktigheier

oegentligheter
förfalskning,
infonnation

kan innefatta agerande i maskopi,
avsiktliga utelämnanden,
felaktig
eller åsidosättande av intern
kontroll.

skarrar jag mig en &ståelse
av den del av förcningens
kontroll som liar betydelse
för inin revision för
att utf'omia granskningsåtgärdcr
som är lämpliga med
Mnsyn till omständighekerna,
inen inte för att utta)a
mig om effektiiiiiteten
i den intenia kontrollen.
intema

utvärderar jag lämp]igheten
i de redovisningsprinciper
som används ocli rimligheten
i
elscns
uppskattningar
iredovisningen
och til]hörande
upplysningar.
drar 'yag en slutsats o+n lämpligheten
i att styrelsen
använder antagandet om f'ortsatt
drift vid upprättandet
av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats,
med
gnind i de inhäintade revisionsbevisen,
om hunivida
det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor
som avser
sådana händelser eiler förhållanden
gom kan 1eda till
betydande (vivel om föreningens
förmåga att Fortsitlta
verksamheten.
Om jag drar s}utsatsen att det
finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i
revisionsberättelsen
fästa uppmärksainheten
på
upplysningarna
i årsredovisningen
om den vtfsentliga
osäkerhetsfaktom
eller, om sådana upplysningar
iii'
otillräckliga,
inodifiera
uttalandet om

årsredovisningen.
revisionsbevis

Mina

slutsatser

som inhäintas

revisionsberättelsen.

Dock

baseras på de

fram till

detta, är akt med rimlig grad av säkerhet
fören1igt mcd stadgama.

datumet för

kan framtida

el1er f'6rhå11anden göra att en förening
fortsätta vcrksainheten.
jag den övergripande

strukturen

och innehållet

upplysningarna,

Rimlig

presentationen,

i årsrcdovisningen,

transaktionerna

sätt som ger en rättvisande

säkerhet
kommer

föranleda

Jag måste informera

styrelsen

omfattning

och händeIsema

Jag måste också informera
rcvisionen,
interna

diiribland

kontrollen

om bland

på ett

Som en del av en revision
använder

brister

under

i den

som jag identifierat.

revisorernas

Vi har att utföra
enligt

en revision

god revisionssed

grad av säkerhet
enlighet

enligt

bedömning

om huruvida

revisions]agen

en rättvisande

krav

resultat

enligt

lagar

gnindar

tillkommande

och övriga

valda revisorers

granskningen

på sådana åtgärdcr,
skulle

ha särskild

Vi går igenom

gig främst

bedömning

vår revision

och andra

av årsredovisningen
förvaltning

och t?irhållanden
för föreningens

fattade beslut,

författningar

har vi även utfört

för Astma-

"

Mikael

en

& Allergit?Srbundet

för år 2017.

förslaget

att föreningssttimman

ledamöter

ansvarsfrihet

Grund

uttalande

f6r

revisionen

ansvar enligt

denna beskrivs

ansvar.

enligt

Vi är oberoende

revisorssed
fullgjort

i Sverige.

i förliållande

revisor

god

har i övrigt

vi ]iar inMmtat

Ar tillriickliga

och

som har ansvaret

för förvaltningen.

ansvrxr

vårR uttalandc
styrclsclcdainot

revisionen

av förvaltningen,

om ansvarsföbet,

att med en rimlig

är att inhämta

grad av säkerhet
i något väsentligt

åtgärd el)er gjort sig skyldig

revisionen

vinst eller förlust,

och därmed
revisionsbevis

kunna bcdöma
avseende

för

om någon

företagit

till nägon f?'rsummelse

ersättningsskyldighet

Vårt mål bclräl1'ande
föreningens

ti]l t?5reningen enligt

aiisygr

Vårt mål bclriiffande

föranlcda

Vårt

Revisoms

som gt'und t?5r vårt uttalande.

Det är styrelsen
Revisoriss

i Sverige.

i avsnittet

ansvar enligk dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis

Styrelsens

enligt

styrelsens

god revisionssed
närmare

Jag som auktoriserad

mitt yrkesetiska

tindamålsen)iga

vinsten

och beviljar

för fökenskapsåret.

Vi har utfört

2

disponerar

i förvaltningsberättclscn

som

ger

Birgitta

Bäum1

Förtroendevald

Vi tillstyrker

med

och stäl1ning.

mhan stet?'

av styrelsens

som

att vi fokuserai'

beslutsunderlag,
vidtagna åtg(irder och andra förliållanden
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Utlalande
Utöver

på revisionen

och där avsteg och

betydclsc

ocli prövar

och

professionella

Det innebär

områden

för verksamheten

omdömc

granskningsåtgärder
revisorns

i risk och väsentlighet.

i Sverige

under hela revisionen.

Forskerg

Förtroendevald

revision

som kan

har upprättatsi

och om årsredovisningen

bild av föreningens

Rapport
om andra
samt stadgar

och därmed

årsredovisningen

i Sverige

försummclser

professionellt

inställning

utgångspunkt

situation.

Vårt mål är att uppnå en rimlig

med årsredovisningslagen

Vilka

som är väsentliga

ansvar

i Svcrigc.

skeptisk

av f?5rva1tningen

överträdelser

[)e förtroendeva!da

cllcr

god revisionssed

revisorn

utf?5rs baseras på den auktoriserade

för den.

iakttagelser

betydande

men ingen garanti

god revisionssed

mot f?5reningen.

enligt

den auktoriserade

av räkenskapema.

annat revisioncns

om betydelsefulla

åtgärder

ergiittningsskyldighet

har cn professionellt

samt tidpunkten

de eventuelfö

någon
som kan

mot föreningen.
av förslaget

till

är

däribland
återger de

bild.

och inriktning

som utf?irs enligt

att upptäcka

Granskningen

planerade

är en hög grad av säkcrhet,

fi5r att en revision

och om årsredovisningen

underliggande

om förslaget

händelscr
intc )iingre kan

alltid
utvärderar

bedöma

dispositioner

ocli dänr+ed vårt uttalande

om

av

Revisor

revisor

