


2020 - året då vi alla testades

Vissa år är särskilda på ett kollektivt plan. År där individuella skeenden domineras av 
avgörande gemensamma upplevelser. Det kan vara positiva händelser såsom fredsslut, 
avgörande idrottsögonblick eller milleniumskiften. Det kan vara mörkare händelser 
såsom naturkatastrofer, krigshändelser och… pandemier.

Det nyss upplevda året kommer för lång framtid att minnas som året då ett virus, från 
våra avlägsna släktingar i fladdermusvingar och avancerat eget immunsystem, bringade 
mänskligheten covid-19. Siffran 19 syftar på det år då coronamutationen gjorde sig känd 
för vetenskapen. Få förstod då vad detta skulle innebära för våra liv under kommande 
år.

I ljuset av stora historiska skeenden kan det personliga uppdraget i våra verksamheter 
te sig futtigt och ovidkommande. Men i varje tid, oavsett omständigheter, har barn avlats 
och fötts i kärlek och smärta, har poesi skrivits av nödvändighet men utan förhoppning-
ar på läsare, har strumpor stoppats för fötter som är för gamla att gå och skådespel och 
sagor har framförts upplysta av elden i grottan inför ett fåtal… kanske bara åtta.

Allt levande förenas i en önskan: att få leva, oavsett om man är ett virus eller en männ-
iska. Det är därför våra egna livsval påverkar hela kollektivets framtid. Om vi ser vår 
egen del av världsalltet som en del av allt kommande levandes framtid kan vi också 
forma den. Det gäller i högsta grad i en kristid. Sällan är våra egna val så avgörande som 
under en pandemi. Det är då vi ser oss själva i spegeln med våra begränsade möjligheter 
men oändligt ansvar. Det är då vi testas av verklighetens lagar.

Året 2020 tvingades alla verksamheter, från miljardföretag till mindre länsteatrar, att 
förhålla sig till två saker: smittorisken och sin egen överlevnad. Följande text ska handla 
om de vägval som gjorts av Länsteatern på Gotland detta år.

EN SPRICKA I SPEGELN I Moa Ahlénius, Evelina Cederholm I Foto: Anna Ericsson
Framsida: HUSET USHERS FÖRBANNELSE I Liv Olanders I Foto: Anna Ericsson



En förlust på 1,6 miljoner - men ett balanserat resultat.

Länsteatern på Gotland har en egenförsörjning som årligen ligger runt 20% av omsätt-
ningen. Det är en hög siffra i jämförelse med motsvarande verksamheter i riket. Dessa 
intäkter genereras i huvudsak av biljettintäkter. En glädjande siffra, men med en akilles-
häl. Om vi förhindras att spela för vår publik rasar intäkterna utan att utgifterna minskar 
i motsvarande grad.
Det var exakt vad som hände i mars 2020 då vi fick ställa in 26 utsålda hus av vår-
satsningen ”Hjälten på den Gröna Ön”. Där förlorades också möjligheter till en tänkt 
förlängning av samma föreställning. På samma sätt förlorades intäkter på teaterns del av 
”Kultur i Almedalen” när Almedalsveckan ställdes in.

Vi lyckades behålla ett minimalt antal frilansare i arbete under resterande året för att 
genomföra ”Huset Ushers Förbannelse” för skolan, samt bygdegårdsturnén ”Skrönor 
från Dubbes Tid”, föreställningar som till en del vände förlusten (se nedan), men som 
fick läggas ner i förtid p.g.a hårdare publikrestriktioner under hösten. Dock hann ett 40-
tal föreställningar genomföras. 
Vidare skapade teatern på sin digitala scen, via hemsida och sociala medier ”Ur Läns-
teaterns Skattkista”, där äldre föreställningar repriserades digitalt och kompletterades 
av nygjorda intervjuer med skådespelare och regissörer. Programmen var avgiftsfria, men 
innehöll en möjlighet till ekonomisk stöttning av teatern för de som ville och kunde. 

Intäktsbortfallet på 1,6 miljoner minskade genom ett eget spar-
paket till drygt 940 000 :-, en summa vi sökte hos Region 
Gotland och fick motsvarande stöd.

Ovan beskrivs hur verksamheten överlevt både av egen kraft och 
med regionalt stöd. Men vår överlevnad och relevans är inte bara 
en fråga om ekonomi.

En teater, en länsteater i synnerhet, har ett uppdrag mot sin 
publik och de frilansande yrkesmänniskor i skilda kategorier som 
har en stor del av sin inkomst från teaterns verksamhet.
Vi har efter bästa förmåga försökt uppfylla dessa uppdrag under 
året och jag kan med stolthet tacka såväl länsteaterns styrelse, 
dess fasta personal och dess frilansare för resultatet.
Vi har bestått testet och visat på teaterns relevans i en tid av 
kris…och möjligheter.

Thomas Sundström, teaterchef och konstnärlig ledare

Foto: Anna Sundström



Övre raden: Håkan Onsjö (styrelseordförande), Therese Wahlgren, Ulf Grönhagen, 
Lennart Bäck, Tomas Lindström, Annika Wassén I Undre raden: Meit Fohlin (vice 
styrelseordförande), Liv Olanders, Thomas Sundström, Mari Ljungström, Janne 
Pettersson I Foto: Anna Ericsson

Anställd personal
Annika Wassén - scenkonstkonsulent
IngaLena Söderlund - administratör (slutade i maj 2020)
Kent Holm - tekniker/vaktmästare
Lennart Bäck - skådespelare
Lisbeth Pettersson - producent (tjänstledig 2020)
Liv Olanders - producent
Mari Ljungström - rekvisitör, kostymör
Therese Wahlgren - ekonom
Thomas Sundström - teaterchef, konstnärlig ledare
Ulf Grönhagen - teknisk chef, ljussättare, vice teaterchef

Projekt- och föreställningsanställda
Anna Jankert
Börje Ekström
Bengt-Åke Rundqvist
David Alvefjord
Erik Törner
Eva Lundqvist
Evert Jansson

Fredrik Vahlgren
Hanna Göland
Ingela Hedengrahn
Janne Hedengrahn
Josef Persson
Madeleine Fridh
Maja Malm

Matilda Werne
Nora Ericsson
Petter Grönhagen
Stina Grönhagen
Susanne Johansson
Tomas Lindström
Vilhelm Blomgren



Samarbetspartners
de Verdier Media AB
Fotograf Anna Ericsson
Gotlands Ljus och Ljud
Gotlands Media
GotlandsMusiken
Gotlandsrevyn
Harry Viking
Hotel Wisby AB
Jeppa Olanders
Katybliss
Krapsam produktion
Kulturföreningen Roxy
Kulturama konstnärliga utbildningar
Ljusidéer
Malena Becevic 
Medeltidsveckan AB
Roland Hejdström
Roma MediaCenter
Sanna Martin Ess
Svensk Scenkonst
Tove Vahlne
Visby Centrum
Wessman&Pettersson AB
med flera

I samarbete med olika 
avdelningar inom 

och på uppdrag av 

samt
genom samverkansmodellen.

,

Kostym till HUSET USHERS FÖRBANNELSE
av Mari Ljungström 

och Malena Brecevic 
Foto: Malena Brecevic



Föreställningsstatistik
Egna scenkonstproduktioner  Föreställningar     Publik
Skrotissarna Nickelina & Nicke        16          482 
Hjälten på den gröna ön         14 (34 inställda)     1067
Dubbes skrönor            8 (19 inställda)       339
Huser Ushers förbannelse         34 (9 inställda)      1225
Totalt            72        3113

Egna digitala produktioner  Antal visningar
Floden       1210 
Jorden vi ärvde        591
Anna&Jacob Dubbe       568
Systrarna Sisters      3300
Hjälten på den gröna ön       637
Dancing on the ringmur     1008
Rampfeber         234
Mina drömmars land       535
Jag vet vem jag är       182
Huser Ushers förbannelse         80
Skrotissarna Nickelina & Nicke    2250
Totalt      10595

Övrig egen digital produktion  Antal visningar
Höstsamling       2968
Julhälsning       2200
Tomtekalender      3678
Totalt        8846

Samarbeten och gästpel   Föreställningar     Publik
Hans & Greta            8             584 
Indigo             1            49
Kroppen talar alla språk           1            27
Jonglöra             1            44
Tryck               1            50
Landslide             1            36
Hon som kom före            2            72
Samtal på djupet            1            32
Totalt            16          894



DUBBES SKRÖNOR I Liv Olanders, Lennart Bäck I Foto: Anna Ericsson

Övriga evenemang   Tillfällen           Deltagare
Rundvisning på teatern          3           32
Träff med LTV inför Hjälten         1             7
Årsmöte            1           17
Dansresidens           1             1
Länsteaterns barnteaterakademi      10 (3 inställda)         12
Totalt           16           69

Totalt      Föreställningar   Publik
          104       4076

Totalt      Antal visningar
               22 746 

Digitala  samarbeten och gästspel Antal visningar
Samtal på djupet       155
Skrotissarna på Hej Gotland    3150
Totalt       3305



Dansscen 2020
En vecka i oktober tillägnades dansen. Bland annat tog dansföre-
ställningar, dansfilmer, dansworkshops för barn, unga och vuxna 
plats i teaterkyrkan. 

Samarbeten
Film på Gotland
Gotlands danskonsulent
Gotlands Kulturrum
Gotlands Ljus och Ljud
GotlandsMusiken
Johanna Kranz
KF Roxy för barn
Kulturföreingen Roxy
Kulturskolan
Region Gotland
Susanne Svantesson

På scen
Adriana Abuerto Essén
Anna E Weiser
Camilla Ekelöf
Folke Dansteater
Gotlands danssommarjobb
Oliver Jull
Unn Dahlman
Simon Rydén
Wolfgang Weiser

Länsteaterns digitala scen 
har varit ett viktigt inslag i 
verksamheten 2020. Här har 
såväl hela föreställningar 
som kortare klipp visats helt 
kostnadsfritt under hela året. 
Den som önskade kunde 
swisha ett bidrag till teatern. 
Totalt visades filmerna 
15 763 gånger. 

Föreställningen Skrotissarna 
som spelades för förskolor 
2019 och 2020 anpassades till 
kortare filmklipp och gick som 
sommarlovsserie för barn i 
samarbete med Hej Gotland. 
Alla klippen gick sedan att ta 
del av på Länsteaterns 
barnkanal hela året. 



HJÄLTEN PÅ DEN GRÖNA ÖN I Fredrik Vahlgren, Nora Ericsson 
Foto: Roland Hejdström



HJÄLTEN PÅ DEN GRÖNA ÖN I Evert Jansson, Erik Törner, Bengt-Åke 
Rundqvist, Nora Ericsson I Foto: Roland Hejdström

SKROTISSARNA NICKELINA & NICKE I Lennart Bäck, Hanna Göland
Foto: Stig Hammarstedt



HUSET USHERS FÖRBANNELSE I Lennart Bäck, Tomas Lindström 
Foto: Anna Ericsson

DUBBES SKRÖNOR I Liv Olanders, Thomas Sundström, Lennart Bäck 
Foto: Anna Ericsson



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Länsteatern Gotland bedriver teaterverksamhet på Gotland

Föreningens säte är Gotland

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Covid-19 pandemin orsakade starka begränsningar för verksamheten, inställda 
föreställningar & begränsad publik per spelad föreställning. Flera åtgärder har 
vidtagits för att kunna fortsätta vår verksamhet. 

Flerårsöversikt

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Balansomslutning
Erhållna bidrag

Beträffande föreningens resutlat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 

       2  020
     453 746
  1 714 205
         65,22
  5 668 002
10 035 340

       2  019
  1 960 464
    -235 720
         35,37
  4 175 634
  9 247 857

       2  018
  2 736 704
     584 427
         41,19    
  4 145 966
  8 833 133

       2  017
  1 495 471
     655 105
         37,81
  2 971 025
  8 751 740



RESULTATRÄKNING

       2020-01-01    2019-01-01
      Not 2020-12-31    2019-12-31
Föreningens intäkter 
Nettoomsättning             453 746       1 960 464
Erhållna anslag         10 035 340       9 247 857
Övriga rörelseintäkter                51 842          165 497
Summa föreningens intäkter       10 540 928     11 373 818

Föreningens kostnader
Produktionskostnader              -675 815     - 1 608 764
Övriga externa kostnader         -2 302 799      -2 584 256
Personalkostnader      2      -5 768 561      -7 357 747
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar           -53 169          -51 684
Summa föreningens kostnader       -8 800 344       -11 602 451

Rörelseresultat          1 740 584        -228 633

Finansiella poster
Räntekostnader              -26 379            -7 087
Summa finansiella poster            -26 379            -7 087

Resultat efter finansiella poster        1 714 205         -235 720

Resultat före skatt          1 714 205         -235 720

Årets resultat          1 714 205        -235 720

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen ovan       1 714 205         -235 720
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år            5 000        5 000
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital    1 719 205         -230 720



BALANSRÄKNING

                2020-12-31      2019-12-31
TILLGÅNGAR    Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  3     127 895      66 544
Summa materiella anläggningstillgångar      127 895      66 544

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav  4  1 295 000  1 295 000
Summa finansiella anläggningstillgångar   1 295 000  1 295 000

Summa anläggningstillgångar    1 422 895  1 361 544

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar           65 400     129 500
Övriga fordringar         144 401     132 538
Förutbetlada kostnader och upplupna intäkter      106 330     138 415
Summa kortfristiga fordringar       316 131     400 453

Kassa och bank 
Kassa och bank       3 928 976  2 413 637
Summa kassa och bank     3 928 976  2 413 637

Summa omsättningstillgångar    4 245 107  2 814 090

SUMMA TILLGÅNGAR    5 668 002 4 175 634



BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital     Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital vid räkenskapsårets början    1 477 090  1 712 810
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel        -5 000       -5 000
Årets resultat       1 719 205    -230 720

Eget kapital vid räkenskapsårets slut   3 191 295  1 477 090

Långfristiga skulder     5
Övriga skulder till kreditinstitut        660 441     712 245
Summa långfristiga skulder        660 441     712 245

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut        340 058     199 677
Skatteskulder                    0       15 226
Övriga skulder          214 389     200 812
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 261 819  1 570 584
Summa kortfristiga skulder     1 816 266  1 986 299

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 668 002 4 175 634



NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:      Antal år

Inventarier, verktyg och installationer              5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda              2020                 2019

 Medelantal anställda
 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

 Medelantal anställda har varit              8,00             9,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31   2019-12-31

 Ingående anskaffningsvärden         586 622        586 622
 Inköp            114 520                  0
 Utgående avskaffningsvärden         701 142         586 622
 Ingående avskrivningar         -520 078        -468 394
 Årets avskrivningar           -53 169          -51 684
 Utgående avskrivningar         -573 247        -520 078
 Redovisat värde           127 895           66 544

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31   2019-12-31
 
 Ingående anskaffningsvärden      1 295 000                 0
 Inköp                      0    1 295 000
 Utgående anskaffningsvärden       1 295 000    1 295 000
 Redovisat värde         1 295 000    1 295 000



NOTER

Not 5 Långfristiga skulder      2020-12-31 2019-12-31

 Förfaller senare än 5 år          453 225       505 029

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter    2020-12-31 2019-12-31

Föreningen har inga ställda säkerheter.

Not 7 Eventualförpliktelser    2020-12-31 2019-12-31

Enligt styrelsens bedömning har föreningen inga eventualförpliktelser.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat kapital i procent av balansomsättning



REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Länsteatern på Gotland
Org.nr. 834001-7709

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Länsteatern på Gotland för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av föreningen finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och bansräkningen. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Den auktoriserade revisorns ansvar” samt ”Den förtroendevalde revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till förening-
en enligt god revisionssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda anta-
gandet om fortsatt drift.  Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 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 upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fel-
aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som en 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 misstag, 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. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utlämnande, 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 omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtats fram till datumet för revi-
sionsberättelsen. 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 identifierat. 



Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsen förvaltning för Länsteatern på Gotland för år 
2020. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisionssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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. 

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 revisionen enligt god revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns profes-
sionella bedömning och övriga valda revisorers 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. 
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