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- utvärderarjag den övergripande presentationen. strukturen och innehållet i årsredovisningen, diiribland upplysningama, och om

årsretlovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag tnåste infonnera styrelsen om bland annat revisionens planerade ornfattning och inliktning sarnt tidpunkten för den. Jag rnåste också

inforrnera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, där'ibland de betydande brister i den interna kontrollen sorn jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver rnin revision av årsredovisningen harjag även utforl en revision av styrelsens förvaltning for A World ofFriends ör räkenskapsår'et 2021.

Jag tillstyrker stärnrnan att beviljar styrelsens ledarnöter ansvarsflihet för räkenskapsåret.

Grund jör uttolanden
Jag har utlort revisionen enligt god revisionssed i Svenge. Mitt ansvar enligt dema beskrivs nännare i avsnittet Revisorns anstar. Jagär

oberoende i lorhållande till föreningen enligt god revisorssed i Svetige och har i övrigt fullgiorl rnitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser atl de revisionsbevis jag har inhärntal är' tilh-äckliga och ändanrålsenliga sont grund för tnina uttalanden.

Styrelsens ansvor
Det är sryrelsen som ltar ansvaret för förslaget till dispositioner beträflande foreningens vinst eller ftjrlust. Vid förslag till utdelning innefattar

detta bland annat en bedömning av om utdelningen är örsvarlig med hiinsyn till de krav som föreningens verksatnhetsafl. omfatming och risker

stätler på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvalar för öreningens organisation och förvalmingen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fofilöpande

bedöma loreningens ekonomiska situalion och att tillse att 1öreningens organisation är utfbnnad så att boklöringen, medelsforvaltningen och

löreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns orrsvur
Miu rnål beträf]ändc rcvisionen av förvaltningen. och därmed mitt uttalande orr ansvarsf ihet, är att inhäntla revisionsbevis för att rred en rirnlig
grad av säkerhet kunna bedörna om någon styrelseledarnot i något väsentligt avseende:

- ftretagit någon åtgärd eller gjorr sig skyldig till någon försurrulelse sorn kan loranleda ersättningsskyldighet rnot fiireningen. eller

- på något annat sä1l handlat i strid rned lagen om ekonomiska foreningar, årsredovisningslagen e1ler stadgama.

Mitt niål beträf}ände revisionen av förslaget till dispositionel av liireningens vinst eller florlust, och dänled rnitt uttalande om detta. är att lned

rimlig grad av säkerhet bedörna om fiirslaget är förenligt rned lagen om ekonotniska föleningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, nren ingen garanti lör att en revision sorn utlörs enligt god revisionssed i Sverige alltid kon.rmer att

upptäcka ätgärder eller försurnrnelser soln kan föranleda ersättningsskyldigliet mot för'eningen. eller aft ett förslag till dispositioner av löreningens

vinst eller lörlust inte är förenligt rned lagen otr ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Si,erige använderjag professionellt orndörne och har en prolessionellt skeptisk inställning

under hela revisionen. Granskningen av lörvaltningen och lorslaget till dispositioner av liireningens vinst eller liirlust grundar sig främst på

revisionen av räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utlörs baseras på min professionella bedömning rned utgångspunkt i
dsk och väsentlighet. Det innebär attjag fbkuserar granskningen på sådana åtgärder, omräden och lorhållanden sotr är väsentliga ltir
verksantlreten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse tör föreningens situation. Jag gär igenorn och prövar lattade beslut,

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ltirhållanden sorn är relevanta för mitt uttalande orn ansvarstiilret. Som underlag iör mitt uttalande

om styrelsens lörslag till dispositioner beträf1ände föreningens vinst eller liirlust harjag granskat on.r förslaget är förenligt med lagen om

ekonon.riska Iiileningar.
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