Revisionsberflttelse
Till iirsmijtet i We Effect, org.nr 8ozoo4-1524

Rapport om &rsredovisningen
Uttalanden
Vi har utliirt en revision av irsredovisningen liir We Effect ltir

lr

zor9.

Enligt var uppfattning har 6rsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdwisande bild av ftireningens finansiella stillning per den 3r december zorg och av dess
finansiella resultat och kassafltide ftir iret enligt flrsredovisningslagen. Fiirvaltningsbertttelsen dr ftirenlig med
fr rsredovisningens iivriga delar.

Grtndfir

uttalanden

Vi har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs nermare i
avsnitten Den auktoriserade reuisorns ansuqr samt Denjfrrtroendeuolda reuisorns onsucr.
Vi iir oberoende i fijrhillande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har fullgjort
virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdntat dr tillrdckliga och dndamilsenliga som grund fiir vtra uttalanden.

Sturelsens och g eneralsekreterarens onsuor
Det ar styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret ftir att ersredovisningen upprattas och att den ger en
rdttvisande bild enligt 6rsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar even ftir den inlerna
kontroll som den bedtimer 6r niidvdndig {iir att upprdtta en arsredovisning som inte innehiller nigra vdsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller pe misstag.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar stlrelsen och generalsekreteraren ftir bediimningen av
ftireningens fiirmiga att fortsatta verksamheten. De upplyser, n?ir si ?ir tilldmpligt, om ftirhillanden som kan
piverka fiirmigan att fortsatta verkamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tilliimpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera ftireningen, upphiira
med verksamheten eller inte har nigot realistisk alternativ till att gtira nigot av detta.

Den auktoriserade reuisorns ansuur
Jag har att utlitra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mil lir
att uppn6 en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller ndgra vdsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pd misstag. Rimlig s{kerhet er en htig grad av shkerhet, men dr
ingen garanti ftir att en revision som utliirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en
vdsentlig felalrtighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsti pA grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirvantas peverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar
med grund i irsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvenderjag professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk instellning
under hela revisionen. Dessutom:
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Identifierar och bedtimerjag riskerna ftir vdsentliga felaktigheter i 6rsredovisningen, vare sig dessa beror p5
oegentliSheter eller pe misstag, utformar och utftir granskningsitgirder bland annat utifrin dessa risker och
inhdmtar revisionsbevis som iir tillriickliga och tndamilsenliga {dr att utgiira en grund ftir mina uttalanden.
Risken fttr att inte upptAcka en vasentlig felaktighet till fttljd av oegentligheter iirhiigre dn ftir en vdsentlig
felaktighet som beror pe misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fiirfalskning,
avsiklliga uteldmnanden, felaktig information eller esidosettande av intern kontroll.
skaffarjag mi8 en ftirstflelse av den del av fiireningens interna kontroll som har betvdelse fiir min revision fiir att
utforma granskningsetgarder som_er lempliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte fiir att uttala mig om
effekiviteten i den intema kontrollen.

utviirderarjag l?impligheten i de redovisningsprinciper som anvinds och rimligheten i stl relsens och
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhtirande upplysningar.
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drarjag en slutsats om lempliSheten i att styrelsen och generalsekreteraren anvender antagandet om fortsatt
drift vid upprdttandet av irsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhdmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns niigon vhsentlig osdkerhetsfaktor som avser sidana hindelser eller

fiirhillanden som kan leda till betydande tvivel om ftireningens lirrmega att fortsetta verksamheten. Om jag drar
slutsatseD att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, miiste jag i revisionsberdttelsen f;sta uppmarksamheten
pa upplysningarna i irsredovisningen om deu vdsentliga osikerhetsfaktorn eller, onr s6dana upplysningar dr

otillriickliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pe de revisionsbevis som
inhdmtas fram till datumet fiir revisionsberdttelsen. Dock kan fiamtida hdndelser eller fiirhillanden gtira att en
Iiirening inte liingre kan fortsetta verksamheten.
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utvlrderarjag den iivergripande presentationen, strukturen och innehillet i arsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om frrsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hindelserna pa ett siitt
som ger en riittvisande bild.

Jag mflste informera styrelsen om blaud annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten liir den.
Jag miste ocksi infornrera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.

Den

fi)rtroendeualda reoisorns ansuar

Jag har att utfiira en revision enligt revisionslagen och ddrmed enli6 god revisionssed i Sve ge. Mitt mel ir att uppna en
rimlig grad av siikerhet om huruvida 6rsredovisningen har upprdttats i enlighet med trsredovisningslagen och om
arsredovisningen ger en rettvisande bild av fiireningens resultat och stallning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalande
Uttiver vir revision

av trsredovisningen har vi aven utftirt en revision av stl,relsens och generalsekreterarens
ftrnaltning ftir we Effect liir 5r zotg.
Vi tillstyrker att ersmtitet beviljar styrelsens ledamtiter och generalsekreteraren ansvarsfrihet ftir rdkenskapseret.

Grundfir uttalande
vi har utfitrt revisionen enli6 god revisionssed i Sverige. Virt ansvar euligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Reuisorernos ansuar. Vi dr oberoende i liirhillande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
aukoriserad revisor har i iivriS fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat er tillrdckliga och dndamilsenliga som grund fiir vhrt uttalande.

Sfurelsens och generalsekreterarens onsuor
Det er styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret fiir fiirvaltningen.

Reuisorernas ansuar
av liirvaltningen, och dermed virt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhdmta
revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedttma om negon styrelseledanrot eller
generalsekreteraren i nagot v:isentligt avseende ftiretagit nagon ltgird eller gjort sig skyldig till nigon
{iirsummelse som kan fiiranleda ersdttningsskyldighet mot fiireningen.

Virt mll betrdffande revisionen

fumlig siikerhet dr en htig grad av sdkerhet, men ingen garanti fitr att en revision som utfiirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptecka etgerder eller fiirsummelser som kan fiiranleda
ersiittningsskyldighet mot f6reniugen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvinder vi professionellt omdiime och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av Itin'altningen grundar sig frdmst pi
revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsetgdrder som utliirs baseras pi vir professionella
bedtimning med utgingspunkt i risk och vesentlighet. Det inneber att vi fokuserar granskningen pi sidana
itgirder, omriden och fiirhillanden som dr visentliga ftir verksamheten och ddr avsteS och tivertradelser skulle
ha siirskild betydelse liir ftireningens situation. Vi gflr igenom och prtivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
itgiirder och andra ftirhtllanden som dr relevanta ft,r vert uttalande om ansvarsfrihet.
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