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Hundstallet - Svenska Hundskyddsfiireningen, org.nr 8ozoor-4968

Revisionsberdttelse

Till flrsmotet i Hundstallet - Svenska Hundslcyddsforeningen, org.nr 8ozoor-4968

Rapport om ersredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av flrsredovisningen och koncernredovisningen fcir Hundstallet - Svenska
Hundskyddsftireningen frir ir zor9.

Enligt vflr uppfattning har Srsredovisningen och koncernredovisningen upprdttats i enlighet med
flrsredovisningslagen och ger en i alla vd.sentliga avseenden rdttvisande bild av moderftjreningens och
koncernens finansiella stdllning per den 3r december zorg och av dessas finansiella resultat och
kassaflcide fcir iret enligt irsredovisningslagen. Fijrvaltningsberdttelsen dr fcirenlig med
irsredovisningens och koncernredovisningens ciwiga delar.

Grundfor uttalanden
Vi har utfcirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vflrt ansvar enligt dessa standarder beslrivs ndrmare i avsnittet Reursorns ansuar.

Vi dr oberoende i forhlllande till moderfrireningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i iiwigt fullgiort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhlmtat dr tillrlck]iga och indamilsenliga som grund fcir vira
uttalanden.

Styrelsens znsuar
Det dr styrelsen som har ansvaret fcir att Arsredovisningen och koncernredovisningen upprdttas och att de
ger en rdtMsande bild enligt irsredovisningslagen. St1'relsen ansvarar dven for den interna kontroll som
de bedcimer dr ntidvdndig fcir att upprdtta en irsredovisning och koncernredovisning som inte innehiller
n5.gra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller pfl misstag.

Vid upprdttandet av irsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen frir bed6mningen av
moderfcjreningens och koncernens fcirmflga att fortsdtta verksamheten. De upplyser, ndr si dr tilldmpligt,
om fijrhillanden som kan piverka fcirmigan att fortsd.tta verksamheten och att anvdnda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om styrelsen avser att likvidera fiireningen,
upphiira med verksamheten eller inte har nflgot realistiskt alternativ till att grira nAgot av detta,

Reutsorns ansuar
Vflra mil dr att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehiller ni.gra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pA misstag, och att llmna en revisionsberdttelse som innehflller vira uttalanden.
Rimlig sdkerhet lr en hog grad av sdkerhet, men dr ingen garanti fcir att en revision som utfijrs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet om en s6.dan finns.
Felaktigheter kan uppsti pfl grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vdsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan forvdntas piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i
irsredovisningen och koncernredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA anvlnder vi professionellt omdcjme och har en professionellt skeptisk
instdllning under hela revisionen. Dessutom:

. Identifierar och bedcimer vi riskerna fcir vdsentliga felaktigheter i flrsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller pfl misstag, utformar och utfcir
granskningsfltgdrder bland annat utifrin dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som dr
tillrdckliga och dndamfllsenliga fcir att utgdra en grund fcir vflra uttalanden. Risken frir att inte
upptlcka en vdsentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter dr h<igre dn fiir en vdsentlig felaktighet
som beror pi misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, frirfalskning,
avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller flsidosdttande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en fiirstielse av den del av fcireningens interna kontroll som har betydelse fcir vir
revision fiir att utforma granskningsfltgdrder som dr ldmpliga med hdnsyn till omstlndigheterna,
men inte frir att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvdrderar vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvd.nds och rimligheten i stlrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhcirande upplysningar.

. drar vi en slutsats om ldmpligheten i att stFelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid
upprlttandet av flrsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund
i de inhdmtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser

sldana hdndelser eller ftirhflllanden som kan leda till betydande Mvel om frireningens formlga att
fortsdtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mlste vi i
revisionsberdttelsen fiista uppmdrksamheten pi upplysningarna i flrsredovisningen och
koncernredovisningen om den vdsentliga osd.kerhetsfaktorn eller, om sfldana upplysningar dr
otillrdckliga, modifiera uttalandet om flrsredovisningen och koncernredovisningen. V5la slutsatser
baseras pfl de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet fiir revisionsberdttelsen. Dock kan
framtida hdndelser eller frirhillanden gcira att en forening inte ldngre kan fortsitta verksamheten.

. utvdrderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehAllet i frrsredovisningen och

koncernredovisningen, ddribland upplysningarna, och om flrsredovisningen och
koncernredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hdndelserna pi ett sdtt som
ger en rdttvisande bild.

Vi mlste informera stlrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten frjr den. Vi mflste ocksfl informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
ddribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalande

Utiiver vir revision av lrsredovisningen och koncernredovisningen har vi dven utfcirt en revision av
styrelsens fiirvaltning fiir Hundstallet - Svenska Hundslcyddsfcireningen fcir flr zor9.

Vi tillstyrker att fiireningsstdmman beviljar st,'relsens ledamtjter ansvarsfrihet for rdkenskapsflret.

Grundfor uttalande

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. V6rt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i
avsnittet Reuisorns onsuer.Vi d.r oberoende i fcirhflllande till moderftireningen och koncernen enligt god

revisorssed i Sverige och har i iiwigt fullgjort vflrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrdckliga och dndamilsenliga som grund fiir virt
uttalande.

Styrelsens ansuzr

Det dr styrelsen som har ansvaret ftir f<irvaltningen.

Reursorns ansuar
Vflrt mfll betrdffande revisionen av f6rvaltningen, och ddrmed virt uttalande om ansvarsfrihet, [r att
inhdmta revisionsbevis frir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedtima om nigon styrelseledamot i
nigot vdsentligt avseende fiiretagit nigon fltgiird eller gjort sig skyldig till nflgon frirsummelse som kan
fciranleda ersdttningsskyldighet mot ftireningen.

Rimlig sdkerhet dr en hrig grad av sikerhet, men ingen garanti f6r att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att uppticka fltgirder eller fijrsummelser som kan foranleda
ersdttningsslcyldighet mot fiireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omdiime och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen grundar sig
frdmst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsfltgdrder som utfiirs baseras pi
vir professionella bediimning med utgingspunkt i risk och vdsentlighet. Det inneblr att vi fokuserar
granskningen pi sidana itgdrder, omriden och forhillanden som dr vlsentliga fijr verksamheten och dlr
avsteg och dvertrddelser skulle ha sdrskild betydelse fcir fcireningens situation. Vi gir igenom och prtivar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgdrder och andra fdrhlllanden som dr relevanta fcir virt
uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den z9 maj zozo

flt^^4c1,
Monica Hedberg I I
Auktoriserad revisor 
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