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Revisionsberättelse
'I'ill styrelsen i Stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälparbete - Vår.a br{jder (SIRA).
tirg.11r 857202-7483

Rapport om årsredovisningen

t.iuolnnden

Vi lrar utfört err revisior"r av årsredor,isningen för' Stiftelsen Svenskt Internationellt Lliälparbete - Våra
Lrröder (§lRA) 1br år ?02 i .

Ilnligt vår uppfattning hal-årsredoyisningen Lrpprättats i enlighet rned årsredovisningslagen och ger en

i alla väserrtliga avseenden rättvisarde bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
202I och av dess firransiella resullat lor året enligt årsredovisningslagen. Fön,altningsherältelsen är
fhren I i g med år'sledov isn ingens övri ga del aL"

(irund.för uttaIunden

Vi har utfort revisioneu enligt god rel,isionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed

beskrivs närrnarc i avsnitlen D(!n uttktot"i.seratle revisot'ns Gt?srar santt Den_ft)rtroentlet'sldu ret,i.sr»-n.s

en.\t'o!'. Vi iir oberoende i törhållande till frireningen errligt god revisorssed i Sverige. Jag sonr

aLrkt*riserad levisor har iirllgiom mitt vrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser atl de revisionsbevis vi har inhärntat är tillräckliga och ändarnålsenliga son-r grund for våra
rultalanden-

'\ tvr e l.s ens $n s\) {tt'

l)et är styrelscn solr har ansvat'et lör an årsredovisuingen r"rpprättas och atl den ger eu rättvisande hild
enligt årsredovisningslagen. Stvrelsen alsvarar även för den interna konlroll sonr den bedönrer är
nödvändig for att upprätta err årsrecloyisnirrg soui inte innehåller några väsentliga felaktigheter. vare

sig dessa beror på oegentligheter eller på nrisstag.

Vid upprättandel av årsredovisnit'lger1 altsyal"ar st,vrelsen lor bedömniltgen av föreningens förmåga att
lortsätta verksamheten. I)en upplyser. när så iir tilläurpligt. onr f,örhållarrden scrn kan påverka
fönnågan att f-or1sät1a verksarnheten och atl använda antagandet orn flortsatl drift. Antagandet orn

firrtsatt drift tillänrpas dock inte onr stS,relsen ävser at likvidera fiirelingen. Lrpplriira rned

verksarnheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

I ) t tt t t t tk I t n' i \. ( t'( t(l( rc r i t t tt' il.t .Ilt.r r'(/i'

Jag har att utliira revisiorren enliqt Internatioual Stanclards on Auditing (lSA) och god revisionssed i

Sverige. Mitt rnål är att uppnå en rirnlig grad av säkerhet om lruruvida årsredovisningen som helhet
inte inlrehåller nägra väsentliqa f'elaktigheter.. vare sig dessa bcror på oegentligheter eller på nrisstag.

Rirnlig säkerhet är en hög grad av säkerhet- rnen är ingen garanti för alt en revision sorn utf iirs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid komrner at1 upptäcka en väsentlig lelaktighet orr en sådan

llnlrs. f]elaktigheler kan uppstå på r:rLrnd av oegr:ntlighetcr eller nrisstag cich altses vara l,iiscntliga orn

cle enskilt eller tillsarnnrans linrligen kan li)rvänlas piivel"ka de ekonomiska beslLrt sorn arrvänclare

lattar rned grunrl i årsredovisningen.

Sorn del av en revisit'rn enligt ISr\ använder-iae prol-essionellt on.rdiirne och har cn pro['essiorrellt

. skeptisk inställning undcr hcla revisioncrr. l)essrrton:
iil
'" 1,
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" idcntifierar och betlörner-iag riskerna för r,äsentliga felaktiglreter i årsredovisningeu, vare sig <jessa

heror på oegenlligheter eller på rnisstag, utfbnnar oclr ull'ör granskningsåtgärder.hlaud arrnat

Lrtilrån dcssa risker och inhänrtar rcvisioustreyis sor:i är tillräckliga oclr ändamålsenliga {iir att
utgöra en qrund för n:ina uttalanderr. Risken liir att inte uppläcka en väsentlig felaktigher till fiil-id
av oegentligheter är högre än 1'ör eu r,äsentlig felaktighet sorn beror på rnisstag, eflersom
oegentligheter kan innrfätta agerande i nraskopi. forfalskning, avsiktliga utelärlnanden" t'elaktig
inlbrnation ellcr åsidosättande ay intem kontroll.

. skafl'ar jag n:ig en lörståelse av den del av lörenirrgens interna kontroll som har tretl,iielse för min
revision för at{ u1{onla granskningsåtgärder sonr är lämpliga rned hänsyn till oniständisheterna-
rnen inte lör att Lrltala ntig om effektiviteten i clen interna kontrollen.

r utviirtierar jag lämpligh*terr i de redovisltingsprirrciper sorlt använcls ocir rimligheten i slr,relsens
tuppskatln i n gar i redovisningeu och ti I llrcirarrde upplvsni ngar.

r drar jag en slutsats orrr lärnplieheteu i att stvrelsen använder arrtagandet rtrn fortsatl drift virl
upprättandet av årsredovisningel. Jag drar också sn slrrlsats" rned grund i t1e inhiirntade
revisionsbeyiseri- orn hunrvida det t-inns uågon väsentlig osälierhetsfaktor som avser sådana
händelser eller {ilrhållanden sorn kan leda tili hetydande tvivel orn ftireningens förmåga att
forlsätta verksarnhelen. Oni.jag drar slutsatsen att det firrns elr väsentlig osäkerlietsfaktor.. måste
jag i rcvisionsberättelsen flista irppmärksantheten på Lrpplysningarna i årsredovisrriugen onr derr
r,äsentliga osäkelhetsfaktorn eller- orn sådana upplysuingar är otillräckliga, nrodifiera uttalandet
orn årsredovisningen. Mina slirtsatser baseras på de r.evisionsbevis sorl inhärntas fi-arn tiil tiaturlet
för revisiorrsherättelsen. Dock kan lianrtida lrände lser cller {tirhålianden giira att en fiir.ening inte
längle kan lbrtsätta verksanrheten.

. ulvärdel'ar.iag den övergripande presentalionen, slruktur.err och inrrehållet i årsredovisningen.
cläribland upplysningarna. oclr om årsreclovisniugerr äterger de Lrnclerliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt soni ger en rättvisanrje bild.

Jag rnåste inli:rmera stv-relsen orn bland annat revisionens planerade rxrifätlnirrg och iririktning sarnt
tidpunkten lor den. Jag rnåste också infbrrnera om betydelsefulla iakttauelser under r.evisionen"
däribland de eventuella betydarrde brister i den irrterna kontrollen sorn jag iilentilier.at.

l.) t n I i ) t' t t' t t t, r r r l r' v t I r i tn'( r'l i ot'i? r ./// \ l (/r'

.lag lraratt ut{öraen revisior.l enlist revisionslagen och dänled enligt god revisionssed iSverige. ll,litt
nrål är att r-rppnå en rirllig grad av säkerhet om huruvida årsredovisninsen liar.upprättats i enliehet
rned årsredovisningslagen och om årsredovisnin_qen ger.en räflvisanric bikj av stiltelsens resultat oclr
ställning.

Rapport om anrlra krav enligt lagar och anrira för{attningar

{iltulundttr
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utftifi en rcvision av styrelsens fiirvaltning fi)r
§tiftelsen §venskf lnternatio*ellt Hjälpartere - Våra Br0der (SIRA) tor är Z0Zl.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid med stiftelselagen,

, 
stiftelselorordnandet el ler årsredovisningslagen.
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t iruntl /iir utt «l untkn
Vi lrar r.rtfört levisioneu cnligt god revisionssed i Sverigc. Vårt ansvarenligt denrra heskrivs niirrtrare i

avsnittet /leli"rr.»x.s iotslrs!.. Vi är oberoende i förhållarrde till törenirrgen enligt god reYisorssed i

Sverige. Jag sr;rn auktoriserad revisor har i övrigt fLlll§ort nritt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi liar inhämtat är tillräckliga och ändarnålsenliga som gruud for våra
Lrttalarrden-

St yre I sen.s {Ltlstrat'

Det är styrelseu sorn har atlsvaret for törvaltningen enligt stiftelselagen. slifte lseförordnandet eller
årsredovi snings lagen.

Rcvisorns tlusvtu'

Vålt nrål beträflande rer,isionen av lorvaltningen. oclr diirrned vår1 r-rttalande ol]1 ans\ial.s1i-ihet. är att
irrhärnta revisionsbevis l-öratt rned en rintlig grad av säkerhet kr-rnna bedönta orn någon
styrelse ledanrot i något r,äsentligt al seende:

. f'öretagit rrågon åtgard eller gjort sig sk3,ldig till någon {örsumrnelse sorn kan föranletlir
ersättningsskytdighet rlot stil'telsen eller orn det finns skäl för entledigande. eller

. på något arrnat sätt handlat i strid nred stiftelsela-een. stiftelselorortlnander eller
irrsredov isn i n gsiauen

Rimiig säkerhet är' en hög grad av säkerliet, men ingen garanti för att en revision sorn uttijrs enligt gocl

revisionssetl i Sverige alltid konrmer ä11 upptäcka åtgärder eller försirrnmelser som kan 1öranleda
ersät1n irrgsskyldiuhet nrot st illelserr.

Sonr en del av en revision enligt god levisionssed i Sverige arrvänder vi prot'essiorrellt omdölne oclr
har en professionellt skeptisk inställnilrg under l:ela revisionen. Granskrringen av lör.r,altningerr
grurrdar sig fi'äurst på revisionen av räkenskapenla. Vilka tillkornntandc granskningsåtgärder sorrr
utlörs baseras på vår profbssiolrella bedör"nning nred rrtgångspunkt i risk och väsentiighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådaua åtgärder. onrråden och förhållanden sorn är väsentliga för
verksamheten och där ar,steg och iiverträdelser skulle ha särskild betvclelse för stiltelsens situation. .lag
Vi går igenorn och prövar fattade beslut- beslutsurrderlag. vidtagna åtgärcler och auclra törhållander.r
sorn iir relevanta f"ör vår1 uttalande .

Srockhoim 2.1 rna-i 3022

f'lrristina Finrr
Åuktoriserad i"tirtroeurie la1il


