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Årsmöte 19 maj 2020

Revisionens syfte och omfattning
•

Granska, bedöma och uttala oss om
We Effects finansiella redovisning samt
styrelsens och generalsekreterarens förvaltning

•

Ett team av revisorer och specialister från PwC
som samverkar med den förtroendevalda revisorn
och de lokala revisorerna

•

Granskning av att We Effect lever upp till Sida,
Giva Sverige och Svensk Insamlingskontrolls krav
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Revisionens risk- och
fokusområden
•

insamlade medel går till fel ändamål

•

felaktigheter eller oegentligheter
avseende inköp och utbetalningar

•

intern kontroll och uppföljning av
projektverksamhet som bedrivs
utomlands på region-, land- och
partnernivå
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Revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning
Förvaltningsrevisionen innefattar bland annat genomgång av:
•

Styrelseprotokoll och dess underlag

•

Väsentliga avtal

•

Styrande dokument

•

Organisation och system för intern kontroll
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Revisionsberättelse 2019 – våra uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och
generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
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Tack!
Huvudansvarig revisor
Erik Albenius
erik.albenius@pwc.com
+46 (0) 10 212 58 34

pwc.se

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt revisionsuppdrag. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller
juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något
ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.
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International Limited, där vart och ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.

