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OBEROENDE REVISORS RAPPORT
Till: F<ireningen Omsorgsjul-Hemltisa
Organisationsnummer 825oo4-o238

Uttalande
Jag har

utfijrt en revision av den finansiella rappoften

f<ir

ir zor8, daterad zorg-o5-zz,

bestiende av

resultatrdkning och balansrdkning med noter.
Enligt min uppfattning har den finansiella rapporten i alla vdsentliga avseenden upprdttats i enlighet
med Svensk Insamlingskontrolls anvisningar f<ir ir zor8.

Grund ftir uttalande
Jag har utfcirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA).

Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs ndrmare i avsnittet "Revisorns ansvar frir revisionen av den finansiella rapporten"
i min rapport. Jag dr oberoende i ftirhillande

till Ftjreningen Omsorgsjul-Hemkisa enligt

de

lT kesetiska krav

i Sverige som dr relevanta fdr revisionen av den finansiella rapporten och har i 6wigt
fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr
tillrdckliga och dndamAlsenliga som grund ftir mitt uttalande.

Upplysningar av siirskild betydelsc
anvlindning

-

Redovisningsgrund och begrinsning av

Jag vill fdsta uppmirksamheten p& att den finansiella rapporten har upprdttats enligt anvisningar fr8n
Svensk Insamlingskontroll. Den finansiella rapporten har uppraftats
Heml<isa ska uppfolla kraven

frin

Svensk Insamlingskontroll. Den iir

ftr

att F6reningen Omsorgsjul-

dlrftir inte liimplig fdr andra

qften. Min rapport dr endast avsedd ftir Ftireningen Omsorgsjul-Hemltisa och Svensk
Insamlingskontroll och ska inte anvlndas av andra ln F6reningen Omsorgsjul-Hemltisa och Svensk
Insamlingskontroll. Jag har inte modifierat mitt uttalande med anledning av detta.

tla,

Ohrlnss Pric6{€l€rhous.C@pqs AB, Sele Slod(hoh, Organistionsnummer 5560296740
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6rriga upplysningar
Fdreningen Omsorgsjul-Hemldsa har upprattat en arsredovisning fdr det rdkenskapsir som slutade
2018-12-31, ochjag har ldmnat en revisionsberittelse daterad den z3 maj zorg avseende denna till
sry,relsen i Ftireningen Omsorgsjul-Hemltisa.

Ledningens ansvar

ltir

den finansiella rapporten

Det dr ledningen som har ansvaret fiir att ta fram en finansiell rapport i enlighet med ovan nimnda
anyisningar samt att ha en sidan intern kontroll som ledningen bedtimer iir nddviindig ftir att kunna ta

fiam den finansiella rapporten utan vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller

pi fel.

De som har ansvar fcir organisationens styrning har ansvaret ftir tillsynen av organisationens process
frir fi nansiell rapportering.

Revisorns ansvar ftir revisionen av den finansiella rapporten
Mina mil dr att uppniL en rimlig grad av sdkerhet om huruvida den finansiella rapporten, med grund i
Svensk Insamlingskontrolls anvisningar, som helhet inte innehiller nigra vdsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pi oegentligheter eller fel, och att ldmna en revisors rapport som innehiller mitt
uttalande. Rimlig siikerhet iir en hdg grad av sdkerhet, men dr ingen garanti ftir att en revision som
utftirs enligt ISA alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet nar en sidan finns. Felaktigheter
kan uppste pa grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan ftirvintas piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i
denna fi nansiella rapport.
Som del av en revision enligt ISA anvdnderjag professionellt omdtjme och har en professionellt

skeptisk instdllning under hela revisionen. Dessutom:

o

Identifierar och bedtimer jag riskerna fiir visentliga felaktigheter i den finansiella rapporten,
vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller fel, utformar och utfdr granskningsatgarder med
anledning av dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som ir tillrdckliga och dndamilsenliga
ftir att utgtira en grund fdr mitt uttalande. Risken f<ir att inte upptacka en vdsentlig felaktighet
till ftiljd av oegentligheter ar hdgre an f<ir en som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, f<irfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller
isidosittande av intern kontroll.
Skaffarjag oss en fdrstAelse av den del av organisationens interna kontroll som har betydelse
ftjr min revision ftjr att utforma Branskningsitgdrder som iir liimpliga med hiinsyn till
omstdndigheterna, men inte ftir att uttala oss om effektiviteten i organisationens interna

kontroll.
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Utviirderarjag ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i
ledningens uppskattningar i redovisningen samt eventuella tillhtirande upplysningar.

Utvlrderarjag den dvergripande presentationen, strukturen och innehillet i den finansiella
rapporten, ddribland upplysningar, och om den finansiella rapporten flterger de underliggande
transaktionerna och hdndelserna i enlighet med Svensk insamlingskontrolls anvisningar frir 6r
2018.
Jag kommunicerar med ledningen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och

inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diribland eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.
Norrk<iping den z3 maj 2019

Anne-Louise Palm

Auktoriserad revisor
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