Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i SV Stockholm, org nr 802005-9641

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen for SV Stockholm for år 2021
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprattats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vasenthga avseenden rattvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen Förvalt
ningsberättelsen ar förenlig med årsredovisningens ovnga delar

Vi tillstyrker darfor att föreningsstämman fastställer resultatrakningen och balansrakningen for föreningen

Grund for uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i avsnitten Den auktorise
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi ar oberoende i forhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillräckliga och andamålsenhga som grund for våra uttalanden

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen upprattas
och att den ger en rattvisande bild enligt årsredovisningslagen Sty
relsen ansvarar aven for den interna kontroll som den bedömer ar
nödvändig for att uppratta en årsredovisning som inte innehåller
några vasenthga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedöm
ningen av föreningens förmåga att fortsatta verksamheten Den upp
lyser, nar så ar tillämpligt, om forhållanden som kan påverka för
mågan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om
fortsatt drift Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om sty
relsen avser att likvidera föreningen, upphora med verksamheten el
ler inte har något realistiskt alternativ till att gora något av detta

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige Mitt mål ar att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några vasenthga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegenthgheter eller misstag Rimlig säkerhet ar en hog grad av sä
kerhet, men ar ingen garanti for att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en väsent
lig felaktighet om en sådan finns Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegenthgheter eller misstag och anses vara vasenthga om de en
skilt eller tillsammans rimligen kan forvantas påverka de ekonomiska
beslut som anvandare fattar med grund i årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt omdome och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis
ionen Dessutom

— identifierar och bedömer jag riskerna for vasenthga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegenthgheter eller
misstag, utformar och utfor gransknmgsåtgarder bland annat ut
ifrån dessa risker och mhamtar revisionsbevis som ar tillräckliga
och andamålsenhga for att utgöra en grund for mina uttalanden
Risken for att inte upptacka en väsentlig felaktighet till foljd av
oegenthgheter ar högre an for en väsentlig felaktighet som be
ror på misstag, eftersom oegenthgheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll

■—- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse for mm revision for att utforma
gransknmgsåtgarder som ar lampliga med hansyn till omstän
digheterna, men inte for att uttala mig om effektiviteten i den in
terna kontrollen

— utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar
— drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen anvander
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis
ningen Jag drar också en slutsats, med grund i de mhamtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller forhållanden
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsatta verksamheten Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fasta uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den vasenthga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys
ningar ar otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som mhamtas
fram till datumet for revisionsberättelsen Dock kan framtida
händelser eller forhållanden gora att en förening inte längre kan
fortsatta verksamheten
— utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, danbland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett satt som ger en rattvisande bild

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, danbland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden
tifierat

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och darmed enligt god revisionssed i Sverige Vårt mål ar att uppnå en rimlig grad av säker
het om huruvida årsredovisningen har upprattats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rattvisande bild av
föreningens resultat och ställning
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi aven utfört en revision av styrelsens förvaltning for SV Stockholm for år 2021

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for räkenskapsåret

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar Vi är obero
ende i forhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav
Vi anser att de revisionsbevis vi har mhamtat ar tillräckliga och andamålsenhga som grund for vårt uttalande

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for förvaltningen

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och darmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen

Rimlig säkerhet ar en hog grad av säkerhet, men ingen garanti for att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptacka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot föreningen

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander
den auktoriserade revisorn professionellt omdome och har en pro
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och ovnga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet Det
innebar att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och forhållanden som ar vasenthga for verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse for föreningens situat
ion Vi går igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vid
tagna åtgärder och andra forhållanden som ar relevanta for vårt utta
lande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 17 mars 2022

Anders Taaler
Auktoriserad revisor
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