Revisionsberättelse 2018
Till årsstämman för Global Compact Network Sweden.

Undertecknad har granskat verksamhetsberättelsen, verksamheten/styrelseprotokoll och
bokföringen för Global Compact Network Sweden för räkenskapsåret 2018, dvs. 20180112–
20181231. Det är styrelsen som har ansvaret för verksamheten och räkenskaperna. Mitt ansvar är att
uttala mig om verksamheten och räkenskaperna, på grundval av min revision, baserad på den
skriftliga och muntliga dokumentation och information jag fått.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag genomfört
revisionen för att försäkra att redovisningen inte innehåller väsentliga fel eller brister. En revision
innefattar att granska styrelseprotokoll, verifikationer och annan information i räkenskapshandlingarna samt muntlig information om verksamheten specifikt och generellt.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid mot föreningens
stadgar. Jag anser att min revision ger en rimlig grund för mitt uttalande nedan.
Trots en del mindre observationer tillstyrker jag att stämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för föreningen, behandlar överskottet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
De mindre observationerna härrör alla till verksamheten. Avseende räkenskaperna har jag inga
specifika eller generella påpekanden, utan anser att de uppfyller ställda krav.
Styrelsen tog över arbetsuppgiften och verksamheten från en interimsstyrelse, och detta skedde i
samband med årsstämman den 22 mars 2018. Global Compacts huvudfokus är de 10 principerna och
de 17 hållbarhetsmålen. Transparens och tydlighet är en självklarhet i organisationers hållbarhetsarbete och kommunikation med intressenter. De rutiner som nu införts i styrelsens arbete är
väsentliga för arbetet framöver. Det tog lite tid att få rutiner och information/kommunikation med
medlemmarna på plats. Styrelsens arbete präglas av transparens, tydlighet, information/
kommunikation och medlemsnytta. Därför viktigt att styrelsen fortsätter att lyssna på medlemmarna,
i samband med viktiga frågor och beslut, där medlemmarnas åsikter bör beaktas.
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