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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i A World of Friends
Org.nr 81 480 1-2324

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för A World o1'Friends för räkenskapsåret 202 I .

Enligt rnin upplattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild

av liireningens finansiella ställning per den 202 I - I 2-3 I och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen.

Fön altningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillst-vrker diir{ör att ftreningsstämman tastställer resultaträkningen och balansräkningen lor ftireningen.

Grund liir uttalanden
Jag har utförr revisionen enligr Intemational Standards on Audiling (lSA) och god revisionssed i Svenge. Mitt ansvar enligt dessa slandarder

be.skrivs nä5nare i avsnittct Rerisonts anst,ar. Jag är oberoende i liirhållande till töreningen enligt god revisorssed i Svcrige och har i övrigt

lullglon nritt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis.jag har inhärntat är tillräckliga och ändarnålsenliga sorn grund för rnina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Dåt är st-vrelsen som har ansvaret ör att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen

unruu.urjä".n lor den intema kontroll sorn de bedömer är nödviindig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga

I'elaktigheter. r'are sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid uppnittandet av årsredovisningen ansvarar sryrelsen Iör bedörrringen av föreningens fönnåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så

är tillämpligt. om for.hällanden som kan päverka tönnågan att tbrtsätta verksarnheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet ont

fbrlsatt drifl tillärnpas dock inte om beslut har lattats oln att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är.att uppnå en rimlig gtad av säkerhet orn huruvida årsredovisningen sorn helhet inte innehåller några väsenlliga felaktigheter. vare sig

dessa beror på oegintligheter etler på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rirnlig säkerhet är en hög grad av

säkerhet. men är ingen garanti for atr en revision som utliirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid komrner att upptäcka en väsentlig

felaktighet orn en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga otr de enskilt eller

tillsarnmans rirnligen kan ltin,äntas påverka de ekonorniska beslut som användare fattar rned grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använderjag prol'essionellt omdörne och har en protessionellt skeptisk instiillning under hela revisionen.

Dessutorn:

- identifierar och bedörner.jag riskerna lör väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på f'el, utlbnrar

ocli utför granskningsåtgärder bland annat utifiån dessa risker och inhärntar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga lor att utgöm

en gtund lor rnina uttalanden. Risken lor att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är högre än 1ör en väsentlig

t'elaktighet sorn beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i rnaskopi, liirfalskning, avsiktliga utelämnanden. f'elaktig

hfon]]ation eller åsidosättande av intem kontroll.

- skaflarjag mig en förståelse av den del av fcireningens intema kontroll sorn har bet-vdelse for rnin revision för aft utlbnna granskningsåtgärder

som är lärnpliga med l.ränsyn till ornsrändighetema, men inte ltir att uttala mig om effektiviteten i den intema kontollen.

- utr,ärderar jag lärnpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhiitande

upplysningar.

- drar jag en slutsats orn lärnpligheten i att styrelsen använder antagandet om fb(satt drift vid uppl'äftandet av årsredovisningen. Jag drar också en

slutsais. rnecl grund i de inhämtade revisionsbevisen. om huruvida det flnns någon väsentlig osäkerhetsfäktor som avser sådana 1rändelser eller

förhållanden iorn kan leda till betydande tvivel orn foreningens fönnåga at1 fortsätta verksatnheten. Orn jag drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaklor. rnåstejag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga

osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är oti11räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de

revisionsbevis som inlrärntas fiam till datumet for revisionsberåttelsen. Dock kan frarntida händelser eller förhållanden göra att en ft)rening inte

längre kan fortsätta verksarnheten. .r 1,
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