
































Revisionsberattelse 
Till fareningsstamman i Peace Parks Foundation Sweden, org. nr 802445-2248 

Rapport om ilrsredovisningen 

Vi har utfort en revision av iirsredovisningen tor Peace Parks 
Foundation Sweden tor iir 2015. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar for 
Arsredovisningen 

Det ar styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret tor 
att uppriitta en lirsredovisning som ger en rattvisande bild enligt 
iirsredovisningslagen och tor den interna kontroll som styrelsen 
och generalsekreteraren bedomer iir nodviindig for att uppriitta 
en arsredovisning som inte inneMller vasentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa tel. 

Revisorns ansvar 

Vlirt ansvar iir att uttala oss om Arsredovisningen pa grundval av 
var revision. Vi har utfort revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stanclarder 
kriiver att vi fOljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor 
revisionen for att uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte 
inneMller viisentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika Atgiirder inhilmta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
arsredovisningen. Revisorn viiljer vilka iitgiirder som ska utforas, 
bland annat genom att bedoma riskerna for vasentliga 
felaktigheter i arsredovisningen. vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som iir relevanta for 
hur rnreningen upprilttar arsredovisningen for att ge en 
riittvisande bild i syfte att utforma granskningsAtgiirder som ar 
andamiilsenliga med hiinsyn till omstandigheterna. men inte i 
syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i foreningens 
interna kontroll. En revision innefattar ocksa en uMirdering av 
iindam{llsenligheten i de redovisningsprinciper som har anviints 
och av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en uMirdering av den 
overgripande presentationen i {lrsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inh!imtat ar tillriickliga och 
andamalsenliga som grund for v6rt uttalande. 

Uttalande 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet 
med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden 
riittvisande bild av Peace Parks Foundation Swedens finansiella 
stilllning per den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat for aret enligt arsredovisningslagen. 
Forvaltningsberiittelsen i!r forenlig med arsredovisningens ovriga 
delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
forfattningar samt stadgar 

Utover var revision av arsredovisningen har vi liven utfort en 
revision av styrelsens och generalsekreterarens forvaltning for 
Peace Parks Foundation Sweden for ar 2015. 

Styrelsens och generalsekretersrens ansvar 

Det iir styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret for 
forvaltningen. 

Revisorns snsvsr 

Vart ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala oss om 
farvaltningen pa grundval av var revision. Vi har utfort revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag for viirt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover 
var revision av iirsredovisningen granskat vi!sentliga beslut. 
iitgiirder och forMllanden i foreningen for att kunna bedoma om 
niigon styrelseledamot och generalsekreteraren har toretagit 
niigon iitgiird eller gjort sig skyldig till farsummelse som kan 
foranleda ersi!ttningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat i!r tillri!ckliga och 
andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Uttafande 

Vi tillstyrker att foreningsstiimman beviljar styrelsens ledamoter 
och generalsekreteraren ansvarsfrihet for riikenskapsAret. 

Stockholm den 27 april 2016 
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Fredrik Sjolander 
Auktoriserad reviser 




