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Styrelsen för Hope in Action får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Föreningens ändamål är att bekämpa fattigdom i Afrika, främst i östra DR Kongo, där insamlade medel
används i lokala projekt. Inom projekten hjälper vi våldsutsatta kvinnor och barn i östra Kongo,
rehabiliterar dem fysiskt och psykiskt för att de åter skall kunna få ett värdigt liv. Vi verkar vid tre
kvinnocentra, flera vårdcentraler med förlossningsenheter, och i projekt med att förändra mäns attityd till
kvinnor och stärka kvinnors rätt att påverka sin livssituation genom ett ökad inflytande över
beslutsfattande processer. Vi stödjer Kyeshero sjukhuset, barnhem med skola och seminarieutbildning i
Goma och Masisi. Sedan slutet av 2018 är Hope in Action/DR Congo en självständig organisation som
arbetar i partnerskap med Hope in Action i Sverige.
 
Föreningen har sitt säte i Herrljunga kommun.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har haft 8 möten (9/2, 27/4 (x2), 22/6, 17/8, 10/10 (x2) och 5/12) samt föreningsstämma
uppdelad på två tillfällen, 27/4 i Västra Frölunda och 10/10 i Alingsås. Det ska noteras att mötena
genomförts delvis eller helt på distans över Zoom med anledning av Covid-19. Medlemsantalet har ökat till
över 506 medlemmar, mestadels enskilda privatpersoner, men även företag/organisationer; given gåva
ger medlemskap. Medlemsblad sänds ut två gånger per år via post eller mail. 
Styrelsen har flera arbetsgrupper med särskilt engagerade medlemmar som hanterar omfattande
projektansökningar/rapporter och sköter extern kommunikation via hemsida och sociala medier. Under
året har bidrag inkommit i form av pengar och materiella gåvor, från enskilda, välgörenhets-grupper och
organisationer.
 
Utvecklingsprojekt 
Vi har under året, tillsammans med vår lokala partner Hope in Action/DR Congo, slutfört det tvååriga
utvecklingsprojektet nr 8673, som genomförts med bidrag från ForumCiv/Sida. Syftet har varit att
förbättra marginaliserade kvinnors och flickors förmåga och möjlighet att samarbeta, att organisera sig
och att förbättra sin och familjernas livssituationer. Projektplanerna fick justeras p g a
Covid-19-restriktioner, men trots detta har de flesta aktiviteterna kunnat hållas enligt schema.
De 960 deltagarna från olika etniska grupper, 825 kvinnor och 135 män, bildade samverkans-grupper
(”solidarity groups”) där de deltog i utbildning om bl.a. kvinnors rättigheter och kvinnligt ledarskap,
diskussioner om inkomstbringande lokala verksamheter och hur stöd till utsatta kvinnor och flickor kan
arrangeras. Projektanställda agronomer lärde ut nya odlingstekniker med nytt sjukdoms-resistent utsäde.
Utbildningen skedde teoretiskt där man lärde ut nutrition för att motverka undernäring bland befolkningen,
och praktiskt ute på fältet i s.k. ”Farming Field Schools”.
27 solidaritetsgrupper med 525 av deltagarna har hittills startats med syftet att skapa inkomst-bringande
aktiviteter. I verksamheten arrangeras kurser i stickning och sömnad, småskalig odling, förädling av
grödor och djurhållning. Veckovisa avstämningsmöten bidrar både till att utveckla verksamheterna och till
att minska spänningarna mellan de olika etniska grupperna. Oroligheter skapas inom landet av att det
finns många internflyktingar som förflyttar sig mot tätbefolkade områden.
 
ForumCiv genomför f.n. en stor omstrukturering av sina projektstöd. Vi lämnade in en s.k. Föransökan för
att ev. få större projektstöd än tidigare under en längre period, åren 2023-27. Föransökan beviljades dock
inte, men ForumCiv uppmuntrade till förnyad ansökan senare. 
Ansökan om bidrag till s.k. mellanårsprojekt under år 2022 lämnades också in. Denna ansökan beviljades
i jan 2022, projekt nr 9858.
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i jan 2022, projekt nr 9858.

 
Sponsorers bidrag
Hope in Action Sverige har ett 20-tal (inklusive Forum Syd  se ovan) etablerade partners/sponsorer
redovisade på hemsidan www.hopeinaction.se. Sponsorernas bidrag är ovärderliga. 
Några sponsorer vi särskilt vill lyfta fram från 2021 är först Water for All som på mindre än ett dygn, akut
sponsrat med 3 vattencisterner vid det stora vulkanutbrottet och jordbävningarna sommaren 2021! På så
sätt kunde vi få vatten vid 2 sjukstugor ute på landsbygden, till alla tusentals flyktingar som flydde från
Goma stad. Sven Hööks stiftelse gav oss 100 000 kr för att slutföra mat-salsbygget på barnhemmet i
Goma (kan även användas som skolsal). Dessa 100 000 kr sändes i början av 2022 ner till HiADRC.
Många svenska eldsjälar ger stora bidrag till bibelskolan i Goma som utbildar framtida ledare eller lärare.
Odd Fellow som gett oss ett bidrag till sol-cells-el vid kvinnocentret i Masisi, där vi i början av 2022 får det
färdig-installerat. Vi tackar för ett generöst bidrag på 20 000 kr från ÖSTBERG AG till skolverksamheten
på barnhemmet i Goma. Tack till Nordbro som ger oss återkommande bidrag och stödjer arbetet i
Kongo. Tack till Gertrud Örtendahl som är en riktigt stor och viktig sponsor. Genom Gertrud har vi fått
flera månads-givare till Hope in Action. Fler sådana eldsjälar behövs! Human Bridge och Läkarmissionen
bidrog med en stor summa, så vi kunde packa och få nerskickat en stor container med bl a
sjukvårdsmateriel skänkta av sjukhus i Sverige.
 
Sociala medier
Hope in Action har fortsatt publicera viktiga saker från DR Kongo på vårt FB-konto under år 2021. Vi har
informerat om den mycket svåra situationen efter det stora vulkanutbrottet med efterföljande
jordbävningar som förstörde delar av staden Goma och närliggande orter. Hope in Action blev förskonad
då lavan inte drabbade våra institutioner i staden. Jordbävningarna skadade dock vissa byggnader och en
stor port, men vi är tacksamma att Kyeshero-sjukhuset stod helt intakt. Vi har kunnat berätta hur vårt
sjukhus fick hjälpa väldigt många skadade människor vid och efter vulkan-utbrottet. När många
människor flyr i en panik, skadas väldigt många på olika sätt. Lavan gav brännskador (även när den fanns
under jordskorpan) och sotrök och gas gav andningsproblem. Ben och armbrott m m fick tas om hand,
och flyende människor har inga pengar att betala sin vård med.
 
Representation
Tillfällen att hålla föredrag, där vi kan berätta om verksamheten i Kongo, minskade ju väldigt under
Covid-19-pandemin.  Men på Gullholmen har det utomhus hållits samtal om Hope in Actions arbete och
olika verksamheter i östra Kongo. Vi hade 2 lotterier där vi samlat in pengar till barnhemmet i Goma och vi
har sålt böcker, smycken, och Afrika-rockar m.m., för att få in pengar till skolmateriel.
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Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 1 823 1 898 1 479 1 893  
Resultat efter finansiella poster 243 7 77 0  
Soliditet (%) 97 94 98 78  
      

För definitioner av nyckeltal, se not 1 Redovisningsprinciper.
 
 
 
Förändring av eget kapital
 Balanserat Årets Totalt
 resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 252 250 6 573 258 823
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma: 6 573 -6 573 0
Årets resultat  243 132 243 132
Belopp vid årets utgång 258 823 243 132 501 955
    

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 258 823
årets vinst 243 132
 501 955
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 501 955
 501 955
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not

1
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rörelseintäkter      
Nettoomsättning  1 822 611  1 897 793  
Övriga rörelseintäkter  155  0  
Summa rörelseintäkter  1 822 766  1 897 793  
      
Rörelsekostnader      
Lämnade gåvor  -1 521 098  -1 816 193  
Övriga externa kostnader  -58 391  -75 027  
Övriga rörelsekostnader  -145  0  
Summa rörelsekostnader  -1 579 634  -1 891 220  
Rörelseresultat  243 132  6 573  
      
Resultat efter finansiella poster  243 132  6 573  
      
Resultat före skatt  243 132  6 573  
      
Årets resultat  243 132  6 573  
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Balansräkning Not

1
2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier och verktyg 2 0  0  
Summa materiella anläggningstillgångar  0  0  
      
Summa anläggningstillgångar  0  0  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Övriga fordringar  5 204  0  
Summa kortfristiga fordringar  5 204  0  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  510 676  274 975  
Summa kassa och bank  510 676  274 975  
Summa omsättningstillgångar  515 880  274 975  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  515 880  274 975  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  258 823  252 250  
Årets resultat  243 132  6 573  
Summa fritt eget kapital  501 955  258 823  
Summa eget kapital  501 955  258 823  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  8 925  11 152  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 000  5 000  
Summa kortfristiga skulder  13 925  16 152  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  515 880  274 975  
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
 
 
Not 2 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 31 935 31 935  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 935 31 935  
    
Ingående avskrivningar -31 935 -31 935  
Utgående ackumulerade avskrivningar -31 935 -31 935  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
    

Transaktion 09222115557471252313 Signerat NL, BA, AJ, HL, AP, KL, AR



Hope in Action
Org.nr 802433-0964

7 (7)
 

   
 

    

 
 
Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.
 
 
Göteborg den 13 juni 2022
 
 
 
 
Anna Palm Birgitta Andersson
Styrelseledamot Ordförande
  
  
  
Henrik Larsén Klara Lindqvist
Sekreterare Styrelseledamot
  
  
  
Anna-Karin  Jernberg  
Kassör  
  

 
 
Revisorspåteckning
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 13 juni 2022
 
 
 
 
Ann-Lovise Rosenqvist 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse  
Till föreningsstämman i Hope in Action, org.nr 802433-0964

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hope in Action för 
år 2021.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.  

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrel-
sen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revis-
ionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:   

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.  

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-
visen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera ut-
talandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de re-
visionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.  

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revis-
ion av styrelsens förvaltning av Hope in Action för år 2021 av förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter an-
svarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe-
roende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt.  

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-
talande 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

 på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska för-
eningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.  

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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om eko-
nomiska föreningar.

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och försla-
get till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuse-
rar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfri-
het. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

 
Göteborg den dag som framgår av elektroniks signering  
 
 
 
Ann-Lovise Rosenqvist 
Auktoriserad revisor 
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Uttalande från Hope in action (HiA) (“Representation letter”),  
 

 
Göteborgs Revision KB 
Att: Ann-Lovise Rosenqvist 
 

 

Göteborg den          /          2021  

 

Detta uttalande från Hope in action (HiA) utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er 
om huruvida finansiella rapporten för Hope in Action , med bokslutsdatum 2021-12-31 (”boksluts-dagen”) har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt för föreningen  tillämplig kompletterande normgivning, och 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.  

Vi är medvetna om att revisorns granskning skall utföras i enlighet med International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige och att detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand skall 
kunna avge ett omdöme om föreningens årsredovisning i sin helhet. Det innebär att era granskningsåtgärder har 
begränsats till vad som ansetts nödvändigt för detta ändamål.  

Mot denna bakgrund bekräftar vi, utifrån vår kunskap och övertygelse nedanstående uppgifter: 

A.  Årsredovisning  och bokföring 

1. Vi bekräftar att vi förstår styrelsens ansvar för att årsredovisning et har upprättats i enlighet med tillämpligt 
regelverk, på det sätt ansvaret beskrivs i uppdragsbrevet för revisionen. Det är vår uppfattning att 
årsredovisning en är upprättad i enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat för räkenskapsåret, ekonomiska ställning per balansdagen samt kassaflödet 
under räkenskapsåret. Årsredovisningen innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har 
utelämnats. Inga väsentliga byten av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts 
om i årsredovisning en.  

2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av årsredovisningen är beskrivna på ett 
ändamålsenligt sätt. 

3. Vi anser att föreningen har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta en årsredovisning   
utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd av oegentligheter.  

B. Oegentligheter 

1. Vi är medvetna om att föreningens styrelse och ledning har ansvar för utformning, upprättande och 
vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka oegentligheter. 

2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att årsredovisningen skulle kunna inne-
hålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.  

Det har inte kommit till vår kännedom att Hope in action (HiA) eller någon annan medarbetare med arbets-
uppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentligheter. Det har inte heller 
kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i oegentligheter som kan komma att väsentligt 
påverka årsredovisning en. Vi har inte heller fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktig-
heter, inklusive kända oegentligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa och inkluderar 
anklagelser från s.k. ”whistle-blowers”) som skulle kunna påverka årsredovisning et väsentligt eller på annat 
sätt påverka föreningens finansiella rapportering.  

C Överensstämmelse med lagar och förordningar 

1. Vi har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och förordningar, i den 
mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av årsredovisning et. 
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D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och transaktioner 

1. Vi har tillhandahållit 

 Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är av betydelse för 
upprättande av årsredovisning et. Ni har också beretts tillfälle att intervjua de personer ni bedömt som 
nödvändiga för att erhålla revisionsbevis 

 Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål. 

2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för årsredovisning et. 

3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från årsstämma, extra bolagsstämmor, styrelsemöten och styrelse-
utskott (och dessutom sammanfattningar från möten som nyligen hållits och där protokoll ännu inte före-
ligger) Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.  

4. Vi intygar att vi lämnat fullständiga uppgifter avseende närstående parter. Vi har lämnat upplysningar om 
föreningens samtliga närstående parter och alla transaktioner med närstående parter som vi känner till. 
Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt i årsredovisning et. Informationen i 
därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.  

5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.  

6. Vi har informerat er om, och föreningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som kan ha en 
väsentlig effekt på årsredovisning et i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, 
övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder. 

E. Tillgångar och skulder samt upplysningar 

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassificerade och värder-
ade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information som innebär att ytterligare tillgångar, 
skulder eller upplysningar skulle ha redovisats/lämnats i årsredovisning et.  

2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av 
balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i årsredovisning et. 

3. Alla skulder och eventualförpliktelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga garantier, är 
redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på 
ändamålsenligt sätt.  

4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller avgifter, som 
skulle kunna komma att påverka årsredovisning et utöver de som redovisats eller framgår av annan 
information i årsredovisning et. 

5. Vi har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både faktiska och 
möjliga, och har lämnat tilläggsupplysningar i årsredovisning et om alla lämnade garantier till tredje part. 

F. Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare  

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till styrelse eller ledande befattnings-
havare föreligger utöver vad som redovisats i årsredovisning et.  

G. Händelser efter balansdagen 

1. Det inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring av eller upplysning i 
årsredovisning et eller i tilläggsupplysningarna. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Henrik Larsén    
Ordf.    
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