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Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige 
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige (hädanefter kallad WaterAid Sverige) bildades 2009 och är 
registrerad hos länsstyrelsen i Stockholms län . WaterAid Sverige har brutet räkenskapsår från 1 april 
till 31 mars. WaterAid har organisationsnummer 802426-1268. 

Svensk Insamlingskontroll har beviljat kontrollgirokonto med plusgiro 900162-9, plusgiro 900381-5 
och bankgiro 900-1629. WaterAid Sverige är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII). 

WaterAid Sverige är medlem av federationen WaterAid international. 

WaterAid är en internationell oberoende organisation som genom programverksamhet, opinions
bildning och påverkan nationellt, regionalt och globalt arbetar för att världens fattigaste samhällen 
skall få tillgång till rent vatten, sanitet och ökad kunskap i hygien. WaterAids vision är en värld där 
alla har tillgång till rent vatten och sanitet. WaterAids programverksamhet, i dagsläget i 26 länder, 
genomförs i nära samverkan med nationella och lokala myndigheter, lokala partnerorganisationer 
och samhällen för att säkerställa att lokala behov blir styrande. lokal samverkan leder också till att 
insatserna blir långsiktigt varakt iga. 

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges ändamål är att; 

• genom konkreta biståndsinsatser och opin ionsbi ldning verka för att alla på vår jord skall få 

tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Biståndsinsatsernal skall bedrivas i 

världens fattigaste länder i nära samverkan med lokala samarbetspartners i dessa . 

• Stiftelsen skall också bedriva opinionsbildning för att påverka beslutsfattare och tydliggöra 

vatten- och sanitetsfrågornas centra la roll i fattigdomsbekämpningen. 

• Stiftelsen ska verka för sina ändamål genom insamling av medel. 

Resultat av verksamhetens arbete under verksamhetsåret 
WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2013 inbringat totala verksamhetsintäkter på 64,3 
miljoner kronor. Detta är en ökning med 371 % från föregående års totala verksamhetsintäkter som 
då var 17,4 miljoner. Av dessa 64,3 miljoner är 2,6 miljoner utvecklingsstöd från WaterAid 
international. Detta stöd erhålls då WaterAid Sverige är under uppbyggnad och i enlighet med 
federationens stadgar får bid rag att etablera och utveckla verksamheten. Detta är dock det sista året 
WaterAid Sverige får detta stöd. 

Verksamhetsintäkterna fördelades på fö ljande sätt; Stiftelser/föreningar 71 %, Företag och övriga 
organisationer 18 %, Radiohjälpen 6 %, Privata givare 1 % och stöd från WaterAid international 4 %. 
De insamlade medlen uppgick till 61,7 miljoner fördelade enligt tabell i Not 2. 

l Biståndsinsatser, benämns inom organisationen som programverksamhet. 
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Användning av verksamhetsintäkter 

WaterAid Sverige 
Av årets totala verksamhetsintäkter på 64,3 miljoner användes enligt följande: 

• 83 % till vårt ändamål (stöd tilllandsprogram och påverkansarbete) . 
• 6 % till insamlings- och administrationskostnader. 
• 6 % är medel som förs över till nästa verksamhetsår som enligt plan kommer att användas 

under året. 
• S % av verksamhetens intäkter förs över till fritt eget kapital. 2 

Global Kontext 
Medlemmarna3 i federationen WaterAid international omsatte totalt under förra räkenskapsåret 
2012 drygt 770 miljoner kronor (70 miljoner GBP). Prognosen,jj för 2013 är en omsättning på 881 
miljoner kronor (81 miljoner GBP). WaterAid Sveriges insamlade medel uppgår enligt prognos till 7 % 

av den globala omsättningen. 

Hur vi förändrat liv genom rent vatten, sanitet och hygien - Effekten av vår 

verksamhet! 
I dag saknar 748 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,5 miljarder människor har inte 
tillgång till sanitets. Statistiken visar att antalet människor som inte har tillgång till rent vatten sjunker 
så där ser vi framsteg, däremot så fortsätter sanitetssiffran att vara statisk. 

Utan rent vatten och sanitet hamnar människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. Varje dag 
dör 1400 barn av diarresjukdomar orsakad av smutsigt vatten, kvinnor och flickor spenderar större 
delen av sin dag med att hämta vatten. Diarre är den näst största dödsorsaken för barn under fem år 
i världen. Rent vatten och sanitet förändrar liv - för gott. Barn överlever och familjer kan hålla sig 
friska . Timmar som ägnas åt vatten hämtning kan istället användas till arbete. Barn har tid och möjlig
het att gå i skolan. Vatten och sanitet handlar om överlevnad, hälsa, utbildning, självständighet, 
jämnställdhet, trygghet och social och ekonomisk utveckling för individer liksom för samhällen och 
nationer. 

Sedan starten 1981 i Storbritannien har WaterAids programverksamhet bidragit till att 19,1 miljoner 
människor fått t illgång till rent vatten. Sedan 2004 har 15,2 miljoner fått tillgång till sanitet.' 

Vårt påverkansarbete har aktivt medverkat till att öka den politiska och finansiella prioriteringen av 
vatten och sanitet inom nationella regeringar, biståndgivare, FN och globala och regionala 
institutioner. 

2 Som en rela tivt ny organisation görs detta för att kunna bli en stabil och långsikt ig organisat ion som kan möta ev. risk och 
nedg~ng med fo rtsatt kapacitet a tt sa mla in medel ti ll ändamålet. Storleken av reserven beslutas av styre lsen. 
lWaterAld UK, WaterAid America, Wate rAid Canada, WaterAid Australia och WaterAid Sverige. 
- Federat ionens totala omsattning och kostnader är fä rdigstä ll t och reviderat för verksamhetsåret 2013 i samt liga led i juli 
2014 och kommer att finnas tillgängliga på http://www.wateraid.org/who-we-are/annual-reoorts. 
s hUp: IIwww.wateraid.orglse/vart -arbete/vad-d et-ha ndla r-om/statistik. 
'Siffror från verksamhetsåret 2012, ny statistik för 2013 be kräftas i juli 2014. 
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Vi förändrar liv - fler människor med tillgång till rent vatten och sanitet 
Av de insamlade medlen i Sverige har 50,7 miljoner kronor använts till programverksamheten inom 
WaterAids landsprogram för att säkerställa att fler människor får ti llgång till rent vatten, sanitet och 
kunskap i hygien och på detta sätt bidra med bestående förändring av deras möj lighet till ett bättre 
liv. 

Federationen har tillsammans under förra verksamhetsåret genom vår direkta programverksamhet 
med våra partners i 26 länder nått 1,7 miljoner människor med rent vatten och 2,2 miljoner med 
sanitet. Målet för 2013 är att vi ska ha nått 2 miljoner med rent vatten och 3 miljoner med sanitet. ' 

Vi påverkar andra att bidra till förändring - Påverkan, information och opinionsbildning 
WaterAid Sveriges påverkansarbete har som mål att få till stånd en ökad prioritering av vatten och 
sanitet i det svenska biståndet och ett ökat engagemang hos organisationer, institutioner och 
allmänheten runt frågorna. WaterAid Sverige bidrar även till de globala påverkansaktiviteterna 
speciellt i de processer där även svenska regeringen är involverad . 

Här nedan följer ett kort urval av aktiviteter och effekter av dessa: 

Prioritering av vatten och sanitet i svenskt bistånd 
WaterAid Sveriges mångåriga påverkansarbete har genom, policydialog, politiskt påverkansarbete. 
mediearbete mot svenska allmänheten och beslutsfattare aktivt medverkat till att Sveriges regering 
ökat prioriteringen av och resurserna till vatten, sanitet och hygien (WASH) i svenskt utvecklings
samarbete. Sidas stöd till WAS H låg 2012 på 820 MSEK, att jämföras med 321 MSEK år 2010. Tydligt 
är att det har skett en ökad politisk prioritering av frågan de senaste åren, väl synlig i regeringens 
budgetpropositioner (2011, 2012, 2013) och från politiska partier (motioner skrivna) samt i 
uttalanden från biståndsministern. 

Vatten och sanitet i del11Jya svenska bistålldspolitiska plattformen 
WaterAid Sverige har sedan hösten 2012 bidragit med kommentarer och rekommendationer i 
processen för framtagandet av den svenska biståndspolitiska plattformen. Vi har även deltagit flit igt i 
den organiserade dialogprocessen för aktörer inom global hälsa, som samordnas av UD. I den nya 
plattformen som regeringen lade fram till riksdagen i mars 2014 ligger tillgång till rent vatten och 
grundläggande sanitet som önskade resultat under delmål4 'Förbättrad Grundläggande Hälsa ' (totalt 
6 delmål). Att vatten och sanitet finns med, med en tydlig koppling till grundläggande hälsa är en stor 
markering för den ökade prioritering som frågan fått och förståelsen från svenska beslutfattares sida, 

att vatten och sanitet är en förutsättning för hälsa och socia l och ekonomisk utveckling. 

Vatten oc/r sanitet; den globala utveckJillgsagelldall efter MiJJelliemåJen (Post2015) 
WaterAid internationellt har genom medverkan och inspel till olika typer av nationella formella och 
informella dialoger och processer världen över under året fortsatt arbetet för att vatten och sanitet 
ska få en central plats i den nya globala utvecklingsagendan som ska komma eher Milleniemålens 
slut 2015 (Post2015). WaterAid Sverige har delat med sig till UD, Sida, riksdagsledamöter och 
organisationer i civila samhället av vår tillämpade forskning, analyser och erfarenheter kring hur vi 
ser att vatten, sanitet och hygien är grundläggande i arbetet mot fattigdomsbekämpning och för 
hållbar utveckling. WaterAid Sverige har även bidragit till WaterAids globala påverkansarbete genom 
att arbeta med representanter för den svenska regeringen i olika internationella beslutsprocesser 
samt bidra ti ll det globala påverkansarbetet. Den svenska positionen för Post2015 som offentliggjorts 
under året består av 10 prioriterade målområden . Ett av dessa är " Integrerad vattenförvaltning och 
hållbart vattenanvändande" , med särskilt fokus på tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. 

7 ibid 
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I love Toa- Kampanj fö r alt lyfta sanitetskrisen bland allmänheten 
Som en del i vårt arbete med att öka förståelsen för hur viktigt det är med sanitet för människan och 
för fattigdomsbekämpning, lanserade WaterAid Sverige under hösten 2013 en kampanj under 
namnet "I l ove Toa" i samband med Världstoalettedagen den 19 november. Vi fick 10 kändisar att 
dekorera va rsin va nlig toalett som sedan ställdes ut i en av Stockholms modegallerior under 1 vecka 
och allmänheten fick rösta på sin favorit digitalt. Utställningen med de designade toaletterna 
blandades med information om sanitetskrisen. Över 11 000 röster kom in och kampanjen lyftes i 
olika lokala och nationella medier. Kampanjen blev även nominerad till det internationella PR priset 
Sabre Awards. 

Rent vatten, sanitet ocll hygien iII i Svenska vardagsrum 
WaterAid Sverige har fortsatt att lyfta olika dimensioner av vatten- och sanitetsfråga n i olika typer av 
media för att engagera den svenska allmänheten. Vi skrev tillsammans med flera utvecklings- och 
vatten organisationer en debattartikel om sanite tssituationen som publicerades i SVT Debatt på 
Världstoalettdagen den 19 november. Vi var även i år med och informerade om frågan i 2013 års 
satsning av Musikhjälpen som i år hade temat "alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet". Att 
miljontals kvinnor mister sina barn innan födseln på grund av den tunga och farliga bördan att hämta 
vatten illustrerades med att WaterAid Sveriges generalsekreterare bar in en 2S liters dunk med 
vatten på ryggen i buren under direktsändning. Samma dunk och generalsekreterare gästade även 
TV4 nyhetsmorgon den 22 mars på Världsvattendagen, där vi lyfte det faktum att 748 miljoner 
människor fortfarande saknar t illgång till rent vatten och hur detta påverkar deras möjlighet till att 
komma ur den extrema fattigdomen. 

Kronprinsessan Victoria - Beskyddare av WaterAid besöker Tanzan ia och ser effekten av 
vårt arbete på plats 
Inför Världsvattendagen 22 mars 2013 var Kronprinsessa n på besök i byn Kigambone utanför Dar es 
Salam i Tanzania och fick då prata med de boende om hur deras liv förändrats efter att WaterAid 
tillsammans med lokala partners arbetat med ett sanitetprojekt som även ledde till energitilIförsel i 
form av biogas. Kronprinsessan följdes av ett tiotal svenska journalister som på olika sätt 
rapporterade om besöket i sina medier rakt in i de svenska vardagsrummen. 
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Förvaltning - Styrelsen 
WaterAid Sverige leds aven styrelse sammansatt av nio ledamöter som har sammanträtt 4 gånger 
under verksamhetsåret . WaterAid Sveriges styrelse upptar inga arvoden utan arbetar helt ideellt. 

Ordförande för styrelsen är Peter Örn. WaterAid Sveriges styrelseordförande sitter även i styrelsen 
för WaterAid international som leder federationen. 

Övriga styrelseledamöter är; l ena Treschow Torell (Vice ordförande), Christina Jutterström, Thomas 
Blomqvist, Harriet Wallberg Henriksson, Christina Knight, Torgny Holmgren, Sven-Erik Skogsfors, 
Johan Rockström. 

För detta verksamhetsår har WaterAid Sverige givit BDO Mälardalen AB i uppdrag att revidera 
verksamheten, där ansvarig revisor är Auktoriserad revisor Margaretha Moren. 

Finansiella Instrument 
Placeringspolicyn är att placera kapital till låg risk och inga medel är idag placerade på annat sätt på 
högräntekonto. 

Personal 

WaterAid Sverige har sitt kontor i Stockholm där det vid verksamhetsårets slut arbetade 6 
heltidsarbetande, 2 deltidsarbetande plus generalsekreteraren som leder organisationen och 
rapporterar till styreslen, som är organisationens beslutande organ. 

Framtida utveckling 

WaterAid Sverige ser en växande förståelse i Sverige för vatten och sanitetsfrägan som fundamental 
för hållbar mänsklig, social och ekonomisk tillväxt och utveckling. Vi kommer att fortsätta att arbeta 
för att öka denna fö rståelse bland allmänheten, företagsledare och beslutsfattare för att på detta 
sätt öka stödet ti ll vår verksamhet för att säkerställa att fler människor i världens fattigaste samhällen 
får tillgång till rent vatten och sanitet. 
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Resultaträkning 

Belopp i kr 

Verksamhet s intäkter 

Insamlade medel 

Bidrag från medlemsorganisation 

Verksamhetskostnader 

Ändamålskostnader 

Insa miingskostnader 

Adm i nistrationskostnader 

Verksam hetsresultat 

Resultat från fina nsiella investeringar 

Årets resultat 

Not 

2 

3,4 

2013-04-01 

2014-03-31 

61692177 

2575724 

64267901 

-53226245 

-2610213 

-1370280 

-57206738 

7061163 

76574 

7137737 

2012-04-01 

2013-03-31 

14774268 

2588233 

17 362 501 

-13 732 166 

-1987333 

-1147776 

-16867275 

495226 

34623 

529849 
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Balansräkning 

Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Övriga kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Ka ssa och bank 

Summa omsättningstil lgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Balanserat kapital 

Arets resultat 

Kortfristiga skulder 

levera ntörsskulde r 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbeta lda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbi ndelser 

Not 

5 

6 

2014-03-31 

281 

172 736 

173 017 

9450572 

9623 589 

9623589 

1733436 

7 137737 

8871173 

133479 

89976 

528961 

752416 

9623589 

Inga 

Inga 

2013-03-31 

363 

145677 

146040 

2283968 

2430008 

2430008 

1203587 

529849 

1733436 

115450 

96480 

484642 

696572 

2430008 

Inga 

Inga 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper , 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för 
ideella föreningar och FRIis styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa 
upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. 

Verksamhetsintäkter 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i 
form av gåvor av kontanta medel intäktsförs enligt kontantprincipen i den period då gåvan inbetalats. 
I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer 
intäktsförs dessa efter individuell prövning. 

Bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till organisationen. Villkorade bidrag 
skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. 

Verksamhetskostnader 

A'ndamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stad
garna. I posten ingår kostnader i form av utbetalning till föreningens ändamål, kostnader för 
opinionsbildande verksamhet och del av fördelade gemensamma kostnader. 

InsamJingskostnader 
Insamlingskostnader avser direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare. Till Insamlings
kostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande samt del av fördelade gemensamma 
kostnader. 

A dm in istra tiol1skostnuder 
Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera organisationen samt del av 
fördelade gemensamma kostnader. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt . 

9 
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Not 2 Verksamhetsintäkter 

Insamlade medel fö rdelar sig enligt följande: 

Allmänheten 

Företag och övriga organisationer 

Svenska Postkodlotteriet 

H & M Conscious Foundation 

Radiohjälpen 

Totala insamlade medel 

2013-04-01 

2014-03-31 

484942 

11671434 

13 500 000 

31970000 

4065801 

61692177 

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2013-04-01 

2014-03-31 

Löner och and ra ersättninga r: 

Generalsekreterare 665699 

Övriga anställda 2388884 

Totala löner och ersättningar 3054583 

Sociala kostnader enligt lag och avtal 1286146 

(varav pensionskostnader) (263352) 

Totalt 4340729 

Inget arvode har utgått till styrelsen under räkenskapsåret. 
Medelantalet anställda har under året uppgått till 7 varav 1 man. 

2012-04-01 

2013-03-31 

463687 

8709481 

5000000 

O 

601100 

14774268 

2012-04-01 

2013-03-31 

694926 

1886271 

2581197 

1081136 

(219949) 

3662333 
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Not 4 Verksamhetskostnader 

Direkta ändamålskostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Totalt 

Not 5 Eget kapital 

Ingående balans 

Disposition av fg .å rs resultat 

Arets resultat 

Utgående balans 

Ändamål 

-so 676 436 

-70S 073 

-1844736 

-53226245 

Totalt eget 
kapital 

1733436 

7 137737 

8871173 

Insamling 

o 

-1078858 

-1531355 

-2610213 

Balanserat 
kapital 

1203587 

529849 

1733436 

Administration 

o 

-345046 

-1025234 

-1370280 

Årets 
resultat 

529849 

-529849 

7137737 

7137737 
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Not 6 Upplupna kostnader 

Upplupna semesterlöner 

Upplupna sociala avgifter 

Upplupna revis ionsarvoden 
Övriga upplupna kostnader 

Totalt 

a r
7 

Peter Örn 

Ordförande 

'" an Ro trö 

2014-03-31 

142127 

127977 

69996 

188861 

528961 

l ena Treschow Torell 

Vice-ordförande 

Sven-Erik Skogsfors 

2013-03-31 

218468 

192 147 

40000 

34028 

484643 

,":,Ii&~ Christina Knight 7 

l<C~e~" "itrt:haaiitteelje<e..t.1ar1 m se n 

Generalsekretera re 

Vår revisionsberättelse har lämnats ~".f-~ JtJ11f 
BDD Mälardalen AB r" 

~~I1J;r{1/ 
Margaretha Moren 

Auktoriserad revisor 
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18DO 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till styrelsen och generalsekreteraren i Insamlingsstiftel sen Watera id Sverige 

Org.nr. 802426-1268 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen fOr InsamJingsstiftelsen Wateraid Sverige fOr 
räkenskapsåret 2013-04-0 l -- 2014-03-31. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsrerlovisningslagen och fOr den interna kontroll som styrelsen och 

generalsekreteraren bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

R evisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfcirt revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 

följer yrkesetiska krav samt planerar och utfOr revisionen fOr att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfciras, bland annat genom att 
bedöma riskerna fcir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 

relevanta fOr hur stiftelsen upprättar årsredovisningen fcir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 

ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll . En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Ullaiande 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 mars 2014 och 
av dess finansiella resultat fcir året enligt årsredovisningslagen. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen får räkenskapsåret 2012-04-01 -- 2013-03-31 har utförts aven annan 
revisor som lällU1at en revisionsberättelse daterad 29 maj 2013 med omodifierade uttalanden i Rapport 
om årsredovisningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fO rfattningar 

Sid. 1(2) 



 

IBDO 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utf6rt en revision av styrelsens och 
generalsekreterarens fdrvaltning fOr lnsamlingsstiftelsen Wateraid Sverige får räkenskapsåret 2013-04-
01 -- 2014-03-3 1. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret fOr fOrvaltningen enligt stiftelseIagen och 
stiftelsefårordnandet. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om f6rvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om f6rvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen får att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller generalsekreteraren är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl fOr 
ent ledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren på annat sätt har handlat i strid 
med stiftelseiagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fOr vårt 
uttalande. 

Ulla/ande 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och generalsekreteraren inte handlat i strid med 
stiftelseiagen, stiftelsef6rordnandet eller årsredovisningslagen. 

STOCKHOLM den 2}-,~ ;!dl If 

IWjtll'(Al~~ ~ 
Margaretha Moren 
Auktoriserad revisor 
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