
Signed Document
via https://min.ebox.nu

Signering av revision VF 2021

Signed 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som 
avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Rev Filharmonikernas Vanner 2021.pdf
Storlek: 523492 byte
Hashvärde SHA256: 
30fe69e406fe7de0753b2f0fb9f4d499b0c990aea60addcbbc9dc55ae5a1e442

The original file and all signatures are attached to this PDF.
To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:
JOHAN FALK
Signed with BankID 2022-03-12 21:33 Ref: a6ea8499-272c-4187-9a2c-aff3b365a4e0

BARBRO HUSBERG
Signed with BankID 2022-03-12 18:09 Ref: d86f464b-a189-4ef1-982f-f9a0316bde9b

Bo Gösta Suneson
Signed with BankID 2022-03-12 17:51 Ref: fdc49e7d-b852-4388-b0c3-666a868e9d8b

 J
F,

 B
H

, B
G

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




REVISIONSBERÄTTELSE 
Till föreningsstämman i Föreningen Filharmonikernas Vänner 
Organisationsnummer 802012-3959 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Filharmonikernas Vänner  för 
räkenskapsåret 2021. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden 
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. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Föreningen Filharmonikernas Vänner för räkenskapsåret 2021. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision.  
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om  
någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet.  

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

Uttalande 
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den  14 mars 2022   

Bo Suneson                                                                            Barbro Husberg 
Revisor                                                                                   Revisor 
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