REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Hufvudstadens Diabetesförening m.o
Org.nr. 802449-2392
Vid upprättandet av det förenklade årsbokslutet ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats
om att avveckla verksamheten.

Rapport om det förenklade årsbokslutet
Inga uttalanden görs
Vi har utfört en revision av det förenklade årsbokslutet för
Hufvudstadens Diabetesförening m.o för år 2020.

Revisorns ansvar
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida det
förenklade årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. På
grund av det förhållande som beskrivs i avsnittet ”Grund för att avstå
från uttalanden” kunde vi inte inhämta tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis som grund för våra uttalanden avseende denna
årsredovisning.

Som en följd av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i
avsnittet ”Grund för att avstå från uttalanden” är kan vi inte uttala oss
om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med
bokföringslagen.
Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för att
avstå uttalanden” kan vi varken till-eller avstyrka att årsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Grund för att avstå från uttalanden
På årsstämman 2021-03-25 tillträdde en ny styrelse samt en ny kassör i
föreningen. Den nya styrelsen noterade själva stora brister i
redovisningen som förefaller ha funnits under flera räkenskapsår och
har inte kunnat presentera ett förenklat bokslut med tillhörande
underlag för revision.

Uttalande med avvikande mening
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Hufvudstadens Diabetesförening m.o för år
2020.

Som framgår av styrelsen protokoll daterat den 4 juni 2021 har inte
styrelsen själva kunnat fastställa balans- och resultaträkningen för 2020
på grund av rådande situation och pågående utredningar.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i stycket Grund för
uttalanden avstyrker vi att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter under
perioden 2020-01-01—2020-12-31 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi har inte erhållit ett fullständigt förenklat bokslut och saknar
underlag till flera balansposter, som bankkontot, sociala avgifter och
personalens källskatt. Styrelsen har själv inte kunnat fastställa balansoch resultaträkning för 2020 och vi har inte fått tillgång till underlag
för att kunna fastställa balans- och resultaträkning. Därför har vi inte
erhållit underlag som gör att vi antingen kan tillstyrka eller avstyrka det
förenklade årsbokslutet.

Grund för uttalande
På årsstämman 2021-03-25 tillträdde en ny styrelse samt en ny kassör i
föreningen. Den nya styrelsen noterade själva stora brister i
redovisningen som förefaller ha funnits under flera räkenskapsår och
har inte kunnat presentera ett förenklat bokslut med tillhörande
underlag för revision.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Som framgår av styrelsen protokoll daterat den 4 juni 2021 har inte
styrelsen själva kunnat fastställa balans- och resultaträkningen för 2020
på grund av rådande situation och pågående utredningar.

Övriga upplysningar

Enligt erhållna underlag förefaller föreningen lidit ekonomisk skada på
grund av den bristande förvaltningen och bristerna i redovisningen.
En brottsanmälan har lämnats in gällande den tidigare kassören och en
styrelse är ansvarig för en förenings förvaltning.

Det förenklade årsbokslutet för år 2019 har inte varit föremål för
revision av en auktoriserad revisor och någon revision av
jämförelsetalen i det förenklade årsbokslutet för 2019 har därmed inte
utförts i enlighet med ISA. En förtroendevald revisor har utfört en
revision för år 2019 och tillstyrkt det förenklade årsbokslutet för 2019
per 2020-03-22.

Då föreningen förefaller ha lidit både ekonomisk och
verksamhetsmässig skada av den bristande förvaltningen kan vi inte
tillstyrka att föreningen styrelse för perioden 2020-01-01—2020-12-31
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att det förenklade årsbokslutet
upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av det
förenklade årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett förenklat
årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.

Anmärkningar
Det förenklade årsbokslutet har inte upprättats i sådan tid att det varit
möjligt att hålla föreningsstämma enligt föreningens stadgar.
Under det gångna räkenskapsåret har föreningen inte i rätt tid eller rätt
belopp vare sig redovisat eller betalat avdragen skatt och sociala
avgifter.
Stockholm
Grant Thornton Sweden AB

Johan Andersson
Auktoriserad revisor
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