UTTALANDE FRÅN FÖRENINGSLEDNINGEN

Deloitte AB
Maria Ekelund
Box 386
201 23 Malmö

Detta uttalande lämnas i anslutning till Er revision av årsredovisningen för Barncancancerfonden
Södra för det räkenskapsår som avslutas den 2021-12-31 och syftar till att ge uttryck för vår
uppfattning om huruvida årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed
ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per den 2021-12-31 samt resultatet av
verksamheten för det räkenskapsår som avslutats per detta datum enligt god redovisningssed i
Sverige.
Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av årsredovisningen enligt villkoren för
revisionsuppdraget, särskilt att årsredovisningen ger en rättvisande bild och har upprättats enligt
årsredovisningslagen.
Vi bekräftar följande (utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana
förfrågningar som vi har ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss själva):
1. Vi har försett er med:
•
tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet
av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat,
•
ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och
•
obegränsad tillgång till personer inom föreningen som ni har bedömt att det är nödvändigt
att inhämta revisionsbevis från.
2. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella
rapporterna.
3. Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna
kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.
4. Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som
vi känner till och som påverkar föreningen och inbegriper föreningsledningen, anställda som
har viktiga roller inom den interna kontrollen och andra personer, när oegentligheterna kan ha
en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.
5. Vi har lämnat all information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta
oegentligheter, med inverkan på föreningens finansiella rapporter, som vi har fått kännedom
om genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.
6. Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och
andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas.
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7. Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat
årsredovisningen väsentligt om de inte hade uppfyllts. Det har inte förekommit några
överträdelser av sådana
8. föreskrifter från tillsynsmyndigheter som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt
om de hade överträtts.
9. Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen,
däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.
10. Vi har upplyst er om vilka föreningens närstående är och om alla närståenderelationer och
närståendetransaktioner som vi känner till.
11. Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har
lämnats enligt årsredovisningslagen.
12. Vi har upplyst er om samtliga kända och potentiella tvister och skadeståndskrav vars effekt bör
tas hänsyn till vid upprättande av årsbokslutet och dessa har redovisats korrekt i årsbokslutet.
13. Vi har inga planer eller avsikter som kan medföra väsentliga förändringar i värderingen av
balanspost eller i klassificeringen av skulder och tillgångar i årsredovisningen.
14. Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredsställande sätt, och det
finns inga panträtter eller andra inteckningar i föreningens tillgångar förutom vad som framgår
av årsredovisningen.
15. Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder och
ansvarsförbindelser och har i årsredovisningen lämnat tilläggsupplysningar om alla garantier
som har utfärdats till förmån för tredje man.
16. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget,
för de finansiella rapporterna som helhet. En förteckning över de felaktigheter som inte har
rättats finns som bilaga A till detta uttalande.
17. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt årsredovisningslagen
kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar
lämnats.
18. För alla händelser efter räkenskapsårets utgång som enligt ÅRL kräver justeringar eller att
upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.

Med vänlig hälsning

Markus Alm
Ordförande
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Bilaga A – Sammanställning över ej justerade fel för räkenskapsåret 2021-01-01 –
2021-12-31
Beskrivning

Tillgångar
(Övervärd.)
Undervärd.

Skulder
Övervärd.
(Undervärd.)

31 december
2020
Eget kapital
Övervärd.
(Undervärd.)

Resultat
Övervärd.
(Undervärd.)
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