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Revisionsbera ttelse 
Till foreningsstiimman Skanes Hembygdsfbrbund, 

org.nr 845000-3200 

Rapport om arsredovisningen 

Uualanden 

Vi har utfort en revision av arsredovisningen for Skanes 

Hembygdsforbund fiir ar 2020. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen uppriittats i 

enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla 

viisentliga avseenden riiltvisande bild av foreningens 

finansiella sliillning per den 31 december 2020 oell av 

dess finansiella resultal fOr aret enligt 

arsredovisningslagen. Fiirvaltnings-bcriittclsen iir fiirenlig 

med arsredovisningens ovriga delar. 

Grundfor uttalanden 
Vi har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs niirmare i 

avsnitten Den aukloriserade revisorns ansvar samt 

Revisorns ansvar. 

Vi iir oberoende i forhallande till foreningen enligt god 

revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 

ful1gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir 

tillriickliga och iindamaJsenliga som grund fiir vara 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det iir styrelsen som haT ansvaret for atl arsredovisningen 

upprattas och all den ger en riittvisande bild enligt 

arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven for den 

interna kontroll som de bedomer iir nodviindig [iir att 

uppriitta en arsredovisning som inte innehaller nagra 

viisentliga felaktigheter, yare sig dessa berm pa 

oegentligheter eller pa fel. 

Vid uppTiittandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen 

fOr bedomningen av foreningens fiinmaga all fortsiitla 

verksamheten . De upplyser, niir sa iir tilliimpligt, om 

fiirhallanden som kan paverka fiirmagan att fortsiitla 

verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt 

drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om 

styrelsen avser alt likvidera foreningen, upphiira med 

verksamheten eJler inte har nagot realistiskt alternativ till 

att giira nagot av delta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utfora revisionen enligt International 

Standards on Auditing (ISA) och god revisionsscd i 

Sverige. Mitt m,'11 iir art uppni't en rimlig grad av siikerhet 

am huruvida arsredovisningen som helhd inte innehaller 

nagra viisentliga felaktigheter, yare sig dessa beror pa 

oegentligheler eller pa fel. Rimlig siikerhet iir en hog grad 

av siikerhet, men iir ingen garanti fiir att en revision som 

utfiirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att urrtiicka en viisentlig felaktighet om en 

sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av 

oegentligheter eller fel och anses vara viisentliga om de 

cnskilt eller tillsammans rimligen kan forviintas paverka 

de ekonomiska beslut sam anviindare fat tar med grund i 

arsredovisningen. 

Som del av en revision cnligt ISA anviinder jag 

professionellt omdiime och har en professionellt skeptisk 

instiillning under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar oell bediimer jag riskerna fiir vasentl iga 

felaktigheter i arsredovisningen, Yare sig dessa beror 

pa oegentligheter eller pa fel, utformar och utfiir 

granskningsatgiirder bland annat utifnln dessa risker 

och inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och 

andamalsenliga for art utgiira en grund fOr mina 

uttalanden. Risken fOr att inte upptiicka en viisentlig 

felaktighet till fiiljd av oegentligheter iir hiigre iin for 

en vasentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom 

oegentligheter kan innefarta agerande i maskopi, 

fiirfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig 

information eller asidosattande av intem kontroll . 

• 	 skaffar jag mig en forstaelse av den del av 

foreningens interna kontroll som har betydelse fOr 

min revision for att utforma granskningsatgiirder 

som iir liimpliga med hiinsyn till omstiindighetema, 

men inte fOr at! uttala mig om effektiviteten i den 

interna kontrollen. 

• 	 utviirderar jag liimplighetcn de 

redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i 
slyrelsens uppskattningar redovisningen och 

lillhiirande upplysningar. 

• 	 drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen 

anviinder antagandet om fortsatt drift vid 

upprattandet av arsredovisningen. Jag drar ocksa en 

slulsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, 

om huruvida det finns nagon viiscntlig 

osiikerhetsfaktor som avser sadana handclscr eUer 

fOrhallanden som kan led a till betydande tvivel om 

fiireningens fiirmaga att fortsiitta verksamheten. Om 

jag drar slutsatsen all det finns en vasentlig 

osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsberiittelsen 

fasta uppmiirksamheten pa upplysningarna 

arsredovisningen om den viisentliga 

osiikerhetsfaktom eller, om sadana upplysningar iir 

otiliriickliga, modifiera uttalandet om 

arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de 

revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet fOr 

revisionsberattelsen. Dock kan framtida hiindelser 

eller forhallanden giira art en forening inte liingre 

kan fortsiitta verksamheten. 

• 	 utviirderar jag den iivergriparde presentationen, 

strukturen och innehallet arsrl::dovisningen, 
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daribland upplysningama, och om arsredovisningen 

iiterger de underl iggande transaktionema och 

hiindelscma pa ett satt som ger en rattvisande bild. 

Jag maste infonnera styrelsen om bland annat revisionens 

plancrade omfattning och inriktning samt tidpunkten far 

den. Jag maste ocksa infonncra om betydelsefulla 

iakltagelser under revisionen, diiribland de betydande 

brister i den intcma kontrollen som jag identifierat. 

Revisorns ansvar 
Jag hal' att utfara en revision enligt rev isionslagen och 

danned enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mal ar att 

uppnil en rimlig grad av sakerhet om huruvida 

~rsredovisningen har upprattats i enlighet med 

arsredovisningslagen och om a.rsredovisningen ger en 

rattvisande bild av foreningens resultat och stallning. 

Rapport om andra krav enJigt lagar och 
andra f<irfattningar 

Uttalande 
Utaver var revision av arsrcdovisningen har vi aven utfOrt 

en revision av styrelsens fOrvaltning far Skanes 

Herrbygdsfarbund far ar 2020. 

Vi tillstyrker att fOreningsstamman beviljar styrelsens 

ledamater ansvarsfrihet for rakcnskapsaret. 

Grundfor ulLalande 

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vurt ansvar enligt denna beskrivs niinnare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i farhallande till 

fareningen enl igt god revisorssed i Sverige. Jag som 

auktoriserad revisor har i avrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi hal' inhamtat ar 

tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvarct far farvaltningen. 

Revisorns an.svar 

Vart mal betriiffande revisionen av fbrvaltningen, och 

diinned vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhiimta 

revisionsbevis far att med en rimlig grad av s~kerhet 

kunna bedoma om nagon styrelseledamot i nagol 

viisentligt avseende faretagit nagon atgard elter gjort sig 

skyldig till nagon forsummelse som kan faranleda 

ersattningsskyldighet mot foreningen. 

Rimlig siikerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen 

garanti for att en revision som utfOrs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka 

atgarder eller farsummelser som kan foranleda 

ersiittningsskyldighet mot foreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed 

Sverige anvander den auktoriserade/godkande revisom 

professionellt omdome och har en professionellt skeptisk 

instiillning under hela revisionen. Granskningen av 

fiirvaltningcn grundar sig framst pa revisionen av 

rakenskapema. Vilka tillkommande granskningsatgarder 

som utf<irs baseras p~ den auktoriserade rcvisoms 

profession el1a bedamning och avriga valda revisorers 

hedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det 

innebar att vi fokuserar granskningen pa sadana atgiirder, 

omdlden och forhallanden som ar vasentliga for 

verksamheten och dar avsteg och overtriidelser skulle ha 

siirskild bctydelsc for fiireningens situation. Vi gar 

igenom och pravar fattadc bcslut, beslutsunderlag, 

vidtagna atgarder och andra fbrhallandcn som ar 

relevanta far vart uttalande om ansvarstiihet. 

Malmo, den 3/c, -1.02-( 

~? -
Filip Lundberg 

Auktoriserad revisor 

~ ... Ing ' bonde 

av Region Skane utsedd revisor 
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Revisionsbcrattelse 
Till fOreningsstamman Skanes hembygdsforbund 

Lengertz kulturpris fond, org.nr 845001-970 I 

Rapport om afsrcdovisningen 

Ullalanden 

Vi haT utfort en revision av arsredovisningen fOr Skanes 

hembygdsforbund Lengertz kulturprisfond for ar 2020. 

Enligt var uppfattning har iirsredovisningen upprattats i 

enlighet med arsredovisningslagcn och gcr en i alia 

vasentliga avseenden rattvisande bild av fOreningens 

finansiella stallning per den 3 J december 2020 oeh av 

dess finansiella resultat for aret enligt 

arsredovisningslagen. Forvaltnings-berattelsen ar fOrenlig 

med arsredovisningens ovriga delar. 

Grundfor uttalanden 

Vi har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Svcrigc. 

Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i 

avsnitten Den auklOriserade revisarns ansvar samt 

Revisarns ansvar. 

Vi ar oberoende i fOrhallande till fOreningen enligt god 

revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat ar 

tillrackliga oeh andamalsenliga som grund fOr vara 

uttalanden. 

5lyrelsens ansvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen 

upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 

arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven fOr den 

intema kontroll som de bedomer ar nodviindig for att 

uppratta en al'sredovisning som inte innchaller nagra 

vasentliga felaktigheter, yare sig dessa beror pa 

oegentligheter eller pa fel. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar Slyrelsen 

fOr bedomningen av foreningcns formaga aU fortsatta 

verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om 

forhallanden som kan paverka formiigan aU f0l1satta 

verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt 

drift . Antagandet om furtsatt drift tillampas dock intc om 

styreisen avser att likvidera fOreningen, upphiira med 

verksamheten eUer inle har nagot realistiskt altemativ till 

att gora nagot av della. 

Den auktariserade revisams ansvar 

Jag har att utfora revisionen enligt International 

Standards on Auditing elSA) och god revisionssed i 

Sverige. Mitt mal ar att uppna en rimlig grad av sakcrhet 

om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller 

nagra vasentliga felaktigheter, yare sig dessa beror pa 

oegentligheter eller pa fel. Rimlig sakerhet ar en hog grad 

av sakerhet, men ar ingen garanti for att en revision som 

utfiirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptacka en viisentlig fclaktighet om en 

sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av 

oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrviintas paverka 

de ekonomiska beslut som anviindare fattar med grund i 

arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander jag 

professionellt omdome oeh har en professionellt skertisk 

installning under hela revisionen. Dessutom: 

• 	 identifierar oeh bedomer jag riskcma for vasentliga 
felaktigheter i arsredovisningen, yare sig dessa beror 

pa oegentligheter eller pa fel, utformar och ulfOr 

granskningsatgiirder bland annat uti fran dessa risker 

och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och 

andamalsenliga for att utgora en grund for mina 

uttalanden. Risken fOr att inte upptiicka en viisentlig 

felaktighct till fOljd av oegentligheter ar hogre an fOr 

en vasentlig felaktighet som beror pa fel, cftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig 

information eller asidosattande av intern kontroll. 

• 	 skaffar jag mig en forstaelse av den del av 

fOreningens interna kontroll som har betydelse for 

min revision for att utforma granskningsatgarder 

som iir lampliga mcd hiinsyn till omstiindighetema, 

men inte for att uttala mig om effektiviteten i den 

intema kontrollen. 

• 	 utviirderar jag liimpligheten de 

redovisningsprinciper som anvands oeh rimligheten i 
styreisens uppskattningar redovisningen och 

tillhorande upplysningar. 

• 	 drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen 

anvander antagandet om fortsatt drift vid 

upprattandet av arsredovisningen. Jag drar ocksa en 

slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, 

om huruvida det finns nagon vasentlig 

osakerhetsfaktor som avser sadana hiindeJser eller 

forhallanden som kan leda till betydande tvivel om 

foreningens formaga att fortsatta verksamheten. Om 

jag drar slutsatsen at! det finns en vasentlig 

osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsberattelsen 

fasta uppmarksamheten pa upplysningama 

drsredovisningen om den viisentliga 

osakerhetsfaktom eller, om sad ana upplysningar ar 

otillrackliga, modifiera uttalandct om 

arsredovisningen. Mina slutsatscr baseras pa de 

rl!visionsbevis som inhamtas fram till datumet tor 

revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser 

eller forhallanden gora att en fOrening inte liingre 

kan fortsatta verksamheten. 

utvarderar jag den overgripande presentationen, 

strukturen och innehallet arsredovisningen, 
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daribland upplysningama, oeh om arsredovisningen 

aterger de underliggande transaktionema oeh 

hiindelsema pa elt satt som gcr en rattvisande bild. 

Jag milste infonmcra styreisen om bland annat revision ens 

planerade omfattning oeh inriktning samt tidpunktcn for 

den . Jag maste oeksa informera om betydelsefIJlla 

iakttagelser under revisionen, daribland de betydande 

brister i den intema kontrollen som jag idenlilierat. 

Revisoms ansvar 
Jag har att utfora en revISion enligt revisionslagen oeh 

diirmed enligt god rcvisionssed i Svcrige. Mitt mal iir att 

uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida 

arsredovisningen har IJpprattats I enlighet med 

arsredovisningsiagen oeh om arsredovisningen ger en 

rattvisande hild av fOrellingens resultat oeh stallning. 

Rapport om aodra krav eoligt Jagar och 
andra f<irfattoingar 

Ulialande 
Utover var revision av ilrsredovisningen har vi aven utfOrt 

en revision av styrebens fOrvaltning fOr Skanes 

hembygdsforbund Lengertz kulturprisfond for ar 2020. 

Vi tillstyrker att fOreningsstamman bevilj ar styrelsens 

ledamoter ansvarsfrihet for rakcnskapsil.ret. 

Grund for ullalande 
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vart ansvar enligt denna beskrivs nanmare i avsnittet 

Revisams ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 

foreningen en ligt god revisorssed i Sverige. Jag som 

auktoriserad revisor har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar cnligt dcssa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat ar 

tillraekliga oeh andamalsenliga som grund fOr vArt 

uttalande. 

Slyrelsens ansvar 

Oct iir sryrelsen !;Om har ansvaret for forvaltningen. 

Revisoms ansvar 
Vart mal betriiffande revisionen av forvaltningen, oeh 

darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhiimta 

revisionsbevis for alt med en rimlig grad av siikerhet 

kunna bedoma am migon styrelseledamot i nagot 

viisentligt avseendc foretagit nagon atgiird e1ler gjort sig 

skyldig till nagon forsummelse sam kan foranleda 

ersattningsskyldighel mot fOreningen. 

Rimlig siikerhet iir en hog grad av siikerhet, men ingen 

garanti for at! en revision som utfors en Iigt god 

revisionsscd i Sverige alltid kommer att upptaeka 

atgiirder eller forsummelser som kan foranleda 

ersiittningsskyldighet mot foreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige anviinder den auktoriserade!godkande revisom 

professioneilt omdome oeh har en professionellt skeptisk 

installning under hcla revisionen. Granskningen av 

forvaitningen grundar sig friimst pa revisioncn av 

riikenskapema. Vilka tillkommande granskningsatgarder 

som ulfiirs baseras pa den auktoriserade revisoms 

professionella bediimning och ovriga valda revisorers 

bedomning med utgilngspunkt i risk oeh viisentlighet. Det 

innebiir att vi fokuserar granskningen pa sadana atgarder, 

omniden oeh fOrhallanden som iir viisentliga for 

vcrksamheten oeh dar avsteg oeh overtradelser skulle ha 

siirskild berydelse fOr foreningens situation. Vi gar 

igenom oeh provar fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna atgiirder ueh andra fiirhiillanden som ar 

relevanta for varl ultalande om ansvarsfrihet. 

Malmo, den 1/c, - 2. 02..( 

~~ 
Filip Lundberg 

Auktoriserad r~:.:""",or ~vis ~__ 

av Region Sk~nc utscdd revisor 


