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Styrelsen har ordet
Föreningen The Perfect World Foundation grundades 2010 för att sprida kunskap och för att
samla in pengar till olika ändamål.
Organisationen grundades officiellt 2010 av Ragnhild (Rags) & Lars Jacobsson efter många års arbete
med att privat donera och finansiera olika bevarandeprojekt runt hela världen. Administrativa
kostnader bekostas fortfarande huvudsakligen av makarna Rags & Lars, som för övrigt fram till idag
själva inte tar ut någon ersättning för sitt arbete.
Organisationens arbete sträcker sig runt hela världen där fokus ligger på att stötta krisdrabbade djur
och naturområden. Arbetet omfattar såväl förebyggande åtgärder, såsom utbildningskampanjer till att
stötta akuta krissituationer som exempelvis tjuvjakt på utrotningshotade arter, plast i haven,
klimatfrågor etc.
Varje år lägger organisationen fokus på nya områden som behöver extra mycket uppmärksamhet,
såsom tjuvjakten på Noshörningar & Elefanter, föroreningarna av haven och under senare år har
föreningen fokuserat mer och mer på klimatet, förändringarna och dess påverkan på både djur och
natur.
Detta betyder inte att vi varken lämnar tidigare projektområden eller att alla pengarna som samlas in
under ett specifikt år endast används till årets fokusområde. Dock kan man skänka pengar till
organisationen där man märker donationen med exempelvis Noshörningar, och då garanterar
organisationen att 100% av dessa pengar används till att hjälpa detta specifika djur eller naturområde.
Skulle organisationen inte hitta ett bra användningsområde för dessa skänkta pengar erbjuds 100%
återbetalning.
Med hjälp av pengarna som samlats in har föreningen initierat ett trädplanteringsprojekt med syftet att
hjälpa bevarandet av vår biologiska mångfald, men även för att minska CO2, vilket ger en positiv
påverkan på vår natur, våra djur och framförallt våra hav. CO2 är en växthusgas som bl.a. produceras
genom vårt användande av fossila bränslen, när CO2 ökar, så ökar också temperaturen på vår planet,
och denna temperaturökning har en enormt skadlig effekt på vår natur och naturligtvis på våra djur.
När isarna försvinner så försvinner våra isbjörnar, det blir torka, korallblekning, havshöjningar etc.
Effekter som sakta men säkert fördärvar vår planet. Fram tills nu har organisationen planterat ca 200
000 träd, vilket är en bra bit på vägen mot målet med 1 miljon träd.
/Styrelsen
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för The Perfect World Foundation (ideell förening), 802453-0530 får härmed avge
årsredovisning för 2020.
Allmänt om verksamheten
The Perfect World Foundation är en svensk oberoende ideell organisation som grundades 2010 för att
öka medvetandet, samla in pengar, samt agera tillsammans med djur- och naturbevarande projekt
världen över.
Syftet med The Perfect World Foundation är att vidta åtgärder för ökad medvetenhet, kunskap och
förståelse för kritiska miljö och djursituationer. Penninginsamlingar görs via medlemskap, donationer
och olika event världen över med utgångspunkt i Sverige.
Organisationens ändamål är att;
· sprida medvetenhet och kunskap om utrotningshotade djurarter och naturområden, och verka för
deras fortsatta överlevnad.
· verka för att stoppa den illegala handeln med djur- och naturprodukter.
· stötta krisdrabbade områden inom djur och naturfrågor genom att sprida information. Dels via
fysiska event i Sverige, men även genom spridning på internet via olika sociala medier.
· stötta och främja organisationer ekonomiskt och i deras verksamhet på plats i dessa krisdrabbade
områden.
· samla in medel med syftet att främja arbetet med att bevara jordens djur och natur.
Ändamålsuppfyllelse
The Perfect World Foundation hade under 2020 sammanlagda intäkter på 1 187 397 kronor
(föregående år 721 227 kronor). Under 2020 har 1 289 078 kronor (föregående år 1 685 793 kronor)
gått till att uppfylla organisationens ändamål. Organisationen har bland annat planterat träd, arbetat
med sin kampanj The Blue Bucket för att ta upp plast ur haven, stöttat arbetet med att bevara
noshörningar och spridit medvetenhet och kunskap om den krissituation som råder för jordens djurliv
samt natur. Sammanfattning av de medel som gått till att uppfylla organisationens ändamål finns i Not
2.
Ändamålsspecifika insamlingar och donationer har skett under räkenskapsåret;
Till trädplantering har 222 121 kr samlats in och 26 037 kr har använts för att plantera träd, 196 084
återstår att användas för ändamålet
Till Fågelcentralen har 300 kr samlats in, 17 581 kr var ändamålsbestämda sedan föregående år och
17 881 återstår att donera.
Till Animal Asia har 0 kr samlats in, 10 882 kr var ändamålsbestämda sedan föregående år, och totalt
10 882 kr återstår att donera.
Till Blue Bucket har 35 220 kr samlats in och 147 587 kr har använts för ändamålet.
Till Save the Ocean har 200 kr samlats in, 50 000 kr var ändamålsbestämda sedan föregående år, och
50 200 kr återstår att användas för ändamålet.
Till Care for Wild har 500 000 kr samlats in och 503 462 kr har använts för ändamålet.
Till Beluga Whale Sanctuary har 414 kr samlats in som återstår att användas för ändamålet.
Till Protrack har 200 kr samlats in som återstår att användas för ändamålet.
Hur säkerställer föreningen att donationerna går till rätt ändamål?
Innan mottagandeorganisationerna erhåller en större donation måste de skriva på ett kontrakt där de
förbinder sig till transparens. Bland annat skall de skriva ett brev där de beskriver till vilket ändamål
donationen ska användas till och vilket syfte de har. Således måste donationen användas till att
uppfylla detta ändamål och syfte. Vidare har organisationen tät kontakt och uppföljning med alla
mottagarorganisationer som erhåller donationer.
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Framtida utveckling
Under 2021 är det stora fokuset klimatet genom Climate AID World Forum som är ett
365-dagar-om-året forum med ambitionen att hålla ett Flagship-evenemang per år och ett antal globala
evenemangsserier, live och online. Fokus är att skapa en långsiktig och inkluderande plattform för
kommunikation, samarbete, kunskap, innovation och implementering, med enda syftet att agera mot
klimatförändringarna. Medlemmarna och partnerna ska ha en långsiktig ambition att delta fram till
2030 och måste vidta åtgärder för klimathållbarhet samt uppnå ambitiösa resultat.
Övrig information
Organisationens 90-konton: PG 900388-0 och BG 900-3880
Föreningen är medlem i Giva Sverige och rapporterade kvalitetskoden 2020, granskad av föreningen
revisor. Kvalitetskoden är publicerad på föreningens hemsida. Organisationens hemsidor:
www.theperfectworld.com samt www.theperfectworld.se

Ekonomisk översikt
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Eget kapital
Soliditet (%)

2020-12-31
1 259 964
-1 342 112
-82 148
3 568 660
93%

2019-12-31
721 227
-1 808 481
-1 087 254
3 650 808
93 %

2018-12-31
3 911 252
-3 255 573
655 679
4 738 062
93 %

2017-12-31
4 647 322
-2 725 374
1 901 937
4 082 383
97 %

2016-12-31
3 516 926
-2 036 667
1 460 509
2 180 446
92 %

Väsentliga händelser under året
Under räkenskapsåret har organisationen knutit till sig ett antal nya samarbetspartners och sponsorer
samt arbetat vidare med sin kampanj för att rensa havet från plast, The Blue Bucket. Vidare har
organisation bland annat initierat ett nytt samarbete för trädplantering, påbörjat arbetet med
föreningens stora satsning Climate AID World Forum, samt tillsammans med företaget Maria Nila
donerat 500 tkr till Care for Wild som tar hand om föräldralösa noshörningsbebisar. Arbetet har fortsatt
att drivas med fokus på att informera, samla in medel samt att uppfylla ändamålet.

Förändring Eget kapital
2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

275 568
3 375 240
-82 148
3 568 660

78 170
4 659 892
-1 087 254
3 650 808

41 411
4 040 972
655 679
4 738 062

Eget Kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Vid årets slut

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
ändamålsbestämda medel
årets resultat
Totalt

3 375 240
275 568
-82 148
3 568 660

balanseras i ny räkning
Summa

3 568 660
3 568 660

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Medlemmar
Aktiva medlemmar
Stödmedlemmar

2020
3 st
17

2019
3 st
31

Aktiv medlem: Som aktiv medlem skall man aktivt verka för, och bidra till, att föreningen drivs emot att
uppfylla föreningens ändamål och uppgifter. Vidare har aktiv medlem rätt att delta och rösta på
årsmöte. För att bli aktiv medlem skall man erlägga medlemsavgift i form av 5000 kr per år och
godkännas som aktiv medlem av styrelsen. Stödmedlem:
Som stödmedlem erhåller man löpande information om föreningen samt har möjlighet att delta på olika
event så som medlemsmiddagar etc. För att bli stödmedlem skall man erlägga medlemsavgift i form
av 500 kr per år.

Förvaltning
Styrelsen och ledning
Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Vidare rådgör styrelsen med flertalet
experter som benäms organisationens "advisory board".
Ordinarie ledamöter
Lars Jacobsson
Ordförande
Grundare och entreprenör. Lars har en bakgrund inom energisektorn och fokuserar sedan år 2000 på
en förnyelsebar energi och då främst en solenergiteknik som har stor potential att förändra vår värld.
Tillsammans med detta är Lars också Styrelseordförande för Volontärresor AB som bistår ca 90
projekt i 26 länder med volontärer samt ekonomiskt stöd.
Ragnhild Jacobsson
Ordinarie Ledamot
Grundare och entreprenör. Ragnhild har en bakgrund som artist och designer, men satsar sedan ett
antal år tillbaka på att bevara vår natur och vårt djurliv. Ragnhild jobbar mycket med The Perfect World
Foundation (helt ideellt), och utöver det är hon också VD för Volontärresor AB som bistår ca 90 projekt
i 26 länder med volontärer samt ekonomiskt stöd.
Jan Westin
Ordinarie Ledamot
Jan är zoolog och vetenskaplig ledare. Jan är också den person som efter sina många resor runt om i
världen är hjärnan bakom Universeum och dess akvarium samt regnskog.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

23 531
1 144 707
19 158
1 187 396

29 185
735 118
-43 076
721 227

72 567

-

-1 303 873
-1 303 873

-1 791 231
-1 791 231

Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

-38 238
-82 148

-17 251
-1 087 255

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-82 148

-1 087 255

Resultat före skatt

-82 148

-1 087 255

Årets resultat

-82 148

-1 087 255

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Nettoomsättning
Summa verksamhetens intäkter
Övriga rörelseintäkter
Verksamhetens kostnader
Ändamåls- och materialkostnader samt vissa köpta tjänster1,2
Summa verksamhetens kostnader
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

221 151
221 151

238 652
238 652

85 121
85 121

84 900
55 836
140 736

Kassa och bank

3 540 762

3 536 726

Summa omsättningstillgångar

3 847 034

3 916 114

SUMMA TILLGÅNGAR

3 847 034

3 916 114

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

275 568
275 568

78 170
78 170

3 375 240
-82 148
3 293 092

4 659 892
-1 087 255
3 572 637

3 568 660

3 650 807

204 308
74 066
278 374

265 307
265 307

3 847 034

3 916 114

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Fritt eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Finansiella tillgångar
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Varulager
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även sammanställning i förvaltningsberättelsen.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Avsättningar
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa
till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen
av det belopp som kommer att behöva erläggas.
Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:
a) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att
åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller
b) när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser.
Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på
balansdagen.
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Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

2020-01-012020-12-31
1
1

2019-01-012019-12-31
-

2020-12-31

2019-12-31

33%

33%

2020-01-012020-12-31
262 459
262 459
65 504
-

2019-01-012019-12-31
-

Könsfördelning i företagsledningen
Andel kvinnor
Styrelsen

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Lönekostnaderna 2020 avser en anställd som arbetat uteslutande med föreningens
ändamålsaktiviteter.

Ideellt arbete
Under året har ca 20 personer arbetat ideellt för The Perfect World Foundation. Värdet av dessa
ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 2 Ändamåls- och materialkostnader samt vissa köpta tjänster

Ändamålskostnader
Elephant Family
Animals Asia
WildlifeDirect
Awareness
Currumbin Wildlife Sanctuary
Wildlife Conservation Fund
Bush Babies
Care for Wild
HALO
Westie Rescue
Friends of Bonobos
Blue Bucket
Övrigt
Trädplantering
Black Mambas
The Man That Rescues Dogs
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2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

207 433
78 325
12 750
503 462
10 104
14 116
147 587
1 479
26 037
-

73 420
9 433
9 280
442 870
67 936
12 971
115 902
485 840
135 820
9 419
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Tikki Hywood Trust
Arbete utfört för att främja ändamålet
Ric O'Barrys Dolphin Project
Gorilla Doctors
Cheetah Conservation Fund
Endangered Species Fund
The Turtle Hospital
IAPWA
Wildlife Asia
Climate Aid
Summa

91 128
196 657
1 289 078

9 508
236 550
9 508
9 508
9 433
9 500
9 500
6 255
6 713
16 427
1 685 793

Inköp av varor och material

5 143

68 985

Summa

5 143

68 985

Insamlingkostnader

9 651

36 453

Summa

9 651

36 453

1 303 872

1 791 231

2020-12-31
87 039
134 112
221 151

2019-12-31
100 039
138 613
238 652

Totalt

Not 3 Varulager
Erhållna gåvor
Övriga varor

Not 4 Gåvor
Gåvor i form av tjänster
Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser.
Under räkenskapsåret har runt 25 personer hjälpt till ideellt till och från, medan 8 personer kontinuerligt
har arbetat ideellt under 2020.
Vidare har föreningen erhållit gåva i form av fri hyra om ca 120 000 kronor för 2020 som ej redovisats i
resultaträkningen.

Not 5 Eventualtillgångar och tillgångar med restriktioner
Organisationen innehar ej några eventualtillgångar eller tillgångar med restriktioner.

Not 6 Transaktioner med närstående
Inköp av varor och tjänster från närstående
Inköp av tjänster
United Sun Systems Sweden AB (konsultationer)

2020
0 kr

2019
189 240 kr

United Sun Systems Sweden AB ägs till största del av Lars Jacobsson, styrelseordförande för The
Perfect World Foundation. Konsultationerna avser ej tjänster utförda av Lars Jacobsson då hans
arbete i organisationen är ideellt. Ovanstående transaktioner genomfördes på affärsmässiga villkor.
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Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapårets utgång
Covid-19 innebär en ny situation för samhället och många frågeställningar som måste hanteras för
både föreningar, företag och den enskilde. Denna situation slår naturligtvis hårt mot vår verksamhet
och förmåga att samla in pengar. Planerade event för 2020 kunde ej genomföras och även för 2021 är
läget högst oklart. I nuläget, med våra implementerade försiktighetsåtgärder, bedömer vi enligt vår
riskanalys inte att vi behöver känna oro över att föreningen inte kommer klara dess finansiella
åtagande på 12 månaders sikt. Dock är många av våra samarbetsprojekt hårt drabbade av den
rådande situationen så föreningens arbete är nu viktigare än någonsin.

Underskrifter
Göteborg, den dag som framgår av min underskrift.

Lars Jacobsson
Styrelseordförande

Ragnhild Jacobsson
Styrelsesledamot

Jan Westin
Styrelsesledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min underskrift.

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor
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THE PERFECT WORLD FOUNDATION 802453-0530 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-28 11:55:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS JACOBSSON

Datum

Lars Jacobsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-28 11:58:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: RAGNHILD JACOBSSON

Datum

Ragnhild Jacobsson
VD
6607153027
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-28 16:23:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Jan Westin

Datum

Jan Westin
Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-28 16:56:01 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: KJETIL GARDSHOL

Datum

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor
19590419-9337
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i föreningen The Perfect World Foundation, org.nr 802453-0530

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för föreningen The Perfect World Foundation för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningen The Perfect World Foundation finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen The Perfect World Foundation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av avsnittet
”Styrelsen har ordet” före avsnittet ”Förvaltningsberättelse”.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att rapportera detta. Jag har inget att rapportera
i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. 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 på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än
att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. 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. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
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enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som 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 på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 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 verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten 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 inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten och
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 eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för föreningen
The Perfect World Foundation för år 2020.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Trollhättan den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor
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