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Verksamhetsberättelse för
Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
2020-2021
Om Svenska Musikfonden
Stiftelsen Svenska Musikfonden är en ideell insamlingsstiftelse som långsiktigt verkar för att
stötta och utveckla svenskt musikliv.
Stiftelsen grundades i oktober 2020 på initiativ av David Stenmarck, med följande upprop.
Corona innebar gigantiska samhällsutmaningar och behovet av stödinsatser har aldrig varit
större. En grupp som drabbats extra hårt vad gäller arbetstillfällen och försörjning är
människorna inom musiknäringen, både på och bakom scenen. Givet min bakgrund vill jag
”genom handling” göra mitt yttersta för att stötta musiksverige. Jag har därför beslutat att
bilda Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden. Stiftelsen har det huvudsakliga
allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, stötta, främja och utveckla
svenskt musikliv Låt oss tillsammans se till att musiken inte tystnar.
•
•
•
•
•
•

Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kreativa och
utvecklande musikupplevelser.
Att i kristider särskilt stötta och värna om dem som saknar skyddsnät inom
musiknäringen.
Att främja ett jämställt och levande musikliv i hela Sverige.
Att främja musikalisk förnyelse.
Att främja allas möjlighet till musikupplevelser och bildning.
Att bidra till att fler jobb skapas inom musiknäringen.

Styrelse
David Stenmarck
Martin Stenmarck
Sarah Dawn Finer
Lili Assefa Wolf
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två styrelsemöten.

Operativ verksamhet
Stiftelsen är nystartad och dess verksamhet drivs mer i projektform. Därav har vi tillsvidare
ingen fast anställd administrativ personal eller generalsekreterare, utan arbetar med konsulter.
Stiftelsen har en person som på konsultbasis är operativt ansvarig för verksamheten, Jimmy
Palmqvist.
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Då stiftelsen grundades under pandemin, så har vi inget att jämföra med hur pandemin
påverkat verksamheten.
Stiftelsen långsiktiga mål är att verka för det svenska musiklivet enligt punkterna ovan.
Kortsiktigt under året har det inneburit att stiftelsen verkat för att stötta de många
människorna som i och med pandemin i stort sett blivit arbetslösa. Personer som till större
delen har sin försörjning från musiken på olika vis. 165 personer har under verksamhetsåret
erhållit ett stipendium som hjälpt dem i sin vardag.

Övergripande fördelning av verksamheten
Anledningen till att stiftelsens överskott är nästan hälften av intäkterna har att göra med att
verksamheten är nystartad. Stiftelsen kommer i slutet av november genomföra en tredje
omgång av Covid-19 stipendium/bidrag.

Fördelning av verksamheten

9%

Överskott

11%
48%

32%

Utdelning Stipendium &
Bidrag
Adminstrationskostnader
Insamlingskostnader

Insamlingsgala
I samarbete med TV4 arrangerade Svenska Musikfonden, en två timmar livesänd musikgala
ledd av Sarah Dawn Finer och Martin Stenmarck. Under namnet ”Don't stop the music” från
anrika Hamburger Börs i Stockholm. Under kvällen kunde de nästan 1 200 000 tittare följa
alla de som arbetar inom musikbranschen som på olika sätt drabbats av pandemin. För många
scenografer, ljudtekniker och musiker har möjligheterna att försörja sig försvunnit helt.
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Under galan uppträder flera av Sveriges största artister såsom Lars Winnerbäck, Zara Larsson,
Tomas Ledin, Molly Sandén, Helen Sjöholm, Peter Jöback, Tommy Körberg, Stor, Benjamin
Ingrosso, First Aid Kit, Janice och Frida Öhrn. De uppträde med musik ur den svenska
låtskatten i konstellationer som vi aldrig tidigare har sett. Kvällen varvas med reportage från
ett musiksverige som upplevt ett år som inte liknar något annat.
Insamlingar
Under galan uppmanades tittarna att stödja
Svenska Musikfonden genom att besöka
”dontstopthemusic” och lämna ett bidrag.
Besökarna fick också möjlighet att köpa armband
med texten ”Don´t Stop the Music”. Dessutom
genomförde stiftelsen ett antal auktioner i
samband med galan.
Insamlingar från privat personer
Privat personer kunde lämna bidrag till stiftelsen
genom att Swisha under och efter galan.
Bidrag från företag
Företag som ville lämna bidrag till stiftelsen
kunde välja mellan att Swisha eller få en faktura.
Försäljning av armband
I samband med galan såldes armband i samarbete
med leverantören NeH, med texten ”Don´t Stop the Music”.
Auktioner
I samarbete med Tradera samlades pengar in till stiftelsen genom ett antal auktioner som
hemma hos spelning, konstverk och en dag i en studio. Där alla objekt blivit skänkta till
stiftelsen.
Samarbeten
Svenska Musikfonden samarbetade med stiftelsen Anders Walls Stiftelse. Stiftelsen
säkerställde och möjliggjorde att Covid-19 stipendium kunde delas ut.

Stipendium Covid-19
Under verksamhetsåret har två ansökningsperioder genomförts. Där drabbade av Covid-19
kunde erhålla ett stipendium på 10 000 SEK.
Vilka som kunde söka
- Musiker, artister, tekniker, scenpersonal, specialister och underleverantörer inom
musiknäringen.
- Stödet riktar sig till verksamma inom musiknäringen.
- Egenföretagare, anställd eller arbetssökande.
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För vad man kan söka stödet
Stödet syftar till att kompensera löne- eller intäktsbortfall som uppkommit till följd av att
evenemang har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av att evenemang har
skjutits upp. Stödet prioriterar dem som inte tidigare fått stöd. Har man tidigare fått stöd
(Musikerförbundet, Teaterförbundet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet eller annat stöd) ska
en förteckning bifogas över dessa med utbetalningsdatum och belopp.
Villkor för stödet
Då bidraget är riktat måste sökanden huvudsakligen jobba inom musiknäringen. Sökande
behöver kunna påvisa inställd eller påverkad verksamhet samt, om möjligt, styrka med
underlag hur stort löne-/intäktsbortfallet varit under den aktuella perioden. Sökande ska
också bifoga underlag med jämförelse mellan 2019 och 2020 för att styrka behovet.
Ytterligare kriterier
Nedan följer den prioriteringsordning och steg som ska tas i beaktande.
1. Hur stor ekonomisk skada har ansökande drabbats av, efter andra bidrag?
a. Prioritering storleksordning.
2. Har andra bidrag erhållits?
a. Ansökningar där bidrag ej givits prioriteras.
3. Hur stor del av inkomst / intäkt kommer från musikbranschen?
4. Där ansökan gäller bolag. Se resultaträkning och balansräkning vilka tillgångar som
finns.
5. Har sökande erhållit stipendium från Svenska Musikfonden. Ej tidigare stipendium
prioriteras.
Ansökan
Samtliga sökande fick ett automatiskt mail att ansökan var mottagen. Dessa ansökningar har
sedan gåtts igenom och förts in i ett arbetsdokument. Som sedan varit grunddokumentet i
Referensgruppens arbete.
Bedömning utifrån ansökan
I samband med de ekonomiska bedömningarna har vi tittat på de beskrivningar som
samtliga ansökande skickat in. Här har beskrivits hur de drabbats arbetsmässigt efter att
Corona epidemin bröt ut. Sökande har tagit ut föräldrapenning, privata besparingar eller
tillgångar i sina bolag, de har levt på sambos, sålt eller pantsatt instrument mm. Detta är
något som självklart tagit in i bedömningarna av ansökningarna.
Övriga underlag
Majoriteten av de sökande har även kompletterat sin ansökan genom att skickat med olika
typer av underlag av bokningar eller
inställda spelningar. Dessa underlag har varit allt ifrån sms, mail till avtal. Dessa har använts
som ett ytterligare komplement för att få en samlad bild i helhetsbedömningen av ansökan.
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Sammanfattning
Vi har utgått ifrån att ”hellre fria en att fälla”, dvs att hellre ge än att inte ge bidrag. Vissa
beviljade ansökningar, så har de sökande förlorat hundra tusentalals kronor, medan i vissa fall
endast några tiotals tusen. Vår bedömning har varit att i många av dessa fall är detta bidrag på
10 000 kronor något som ger vederbörande den energin och tro på framtiden, att de vill
fortsätta med musiken.
Omgång 1 Q1 2021
Den 15 februari öppnad stiftelsen upp för att ta emot ansökningar. Den 11 mars stängde
stiftelsen ansökningsprocessen, då det bedömdes att antalet ansökningar nått den gränsen för
den första omgångens utbetalningar på cirka 1 000 000 SEK.
Underlag
Uppskattningsvis har över 750 dokument mottagits och gåtts igenom i behandlingen av
ansökningarna. Ett flertal av ansökningarna har inte varit kompletta. Referensgruppen har där
frångått att dessa inte ska behandlas, utan kontakta vederbörande om kompletteringar. Detta
då Referensgruppen ansett att det i många fall skett genom misstolkningar.
Statistik
Andel av ansökningar
Antal ansökningar

125

Bett om kompletteringar

45

36,00%

Övriga bidrag

72

57,60%

113

90,40%

12

9,60%

Fått JA preliminärt
Fått NEJ preliminärt

Tidigare erhållna bidrag
Förlorade intäkter*
Från stiftelsen bidrag

4 633 674 kr
38 045 000 kr
1 130 000 kr

* Brutto

Omgång 2 Q2 2021
Den 1 maj öppnad stiftelsen upp för att ta emot den andra omgången av ansökningar. Den 2
juni stängde stiftelsen ansökningsprocessen, då det bedömdes att det var viktigt att
ansökningarna hann behandlas och utbetalas före midsommar. Vilket för många mottagare
bidrog till något extra i sommar.
Underlag
Uppskattningsvis har över 350 dokument mottagits och gåtts igenom i behandlingen av
ansökningarna. Ett mindre antal ansökningarna har inte varit kompletta. Referensgruppen har
där frångått att dessa inte ska behandlas, utan kontakta vederbörande om kompletteringar.
Detta då Referensgruppen ansett att det i många fall skett genom misstolkningar.
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Statistik
Andel av ansökningar
Antal ansökningar

55

Bett om kompletteringar

8

14,55%

Övriga bidrag

32

58,18%

Fått JA preliminärt

52

94,55%

Fått NEJ preliminärt
Fått ISMF stipendium
Tidigare erhållna bidrag
Förlorade intäkter*

3

5,45%

13

23,64%

2 599 900 kr
12 529 000 kr

Från stiftelsen bidrag

520 000 kr

* Brutto

Marknadsföring
Stiftelsen finns närvarande på digitala plattformar, dels via en egen hemsida och de vanligaste
sociala mediekanalerna. I samband med galan ”Don´t Stop the Music” marknadsfördes galan
och stiftelsen. Detta skedde uteslutande genom sociala medier och genom PR aktiviteter.
Hemsida
Stiftelsen äger domänen svenskamusikfonden.org, samt domännamnet dontstopthemusic.se,
vilket pekar på svenskamusikfonden.org. I samband med den direktsända TV-galan var
hemsidan tvungen att byggas för att klara av det stora besökare antalet som vi räknade med.
Under galan besökt 46.000 personer hemsidan. För hemsidan har stiftelsens under året arbetat
med byrån ADACA Authority.
Sociala Media
Stiftelsen har konton för Svenska Musikfonden och Don´t Stop the Music på Facebook och
Instagram. I samband med galan, under och efter har stiftelsen arbetat med byrån Kantant som
skött stiftelsen konton.
PR
I samband med galan genomförde stiftelsen ett antal PR aktiviteter som gav ett mycket stort
genomslag. Vi har haft artiklar både digitalt och i fysiska upplagor hos de största dags- och
kvällstidningar. Vi har synts vid flertalet tillfällen i TV och även radio. Utöver det har vi synts
i många olika digitala kanaler.

Kommentarer från de som erhållit stipendium
Nedan följer några av de kommentar som vi har erhållit från dem som fått Covid-19
stipendium under året. Vilket visar på den betydelse detta har inneburit för dessa människor.
•
•
•

Thank you and bless you
Tack snälla snälla!!!!!!! Otroligt tacksam över detta.
Hejsan! Ett stort tack till er!❤
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hej! Nej men fan va fantastiskt , tack o bock då kan man ju betala in hyran ännu en
gång !
Tack så mycket! Vad glad jag blir. Detta hjälper mig något enormt.
Men tack, tack, tack! Nu måste den här barpianisten och trebarnsmorsan gråta en
skvätt! ♥
Otroligt stort tack!!!
Wow stort stort tack! 🙏
Wow! Stort tack! Vad extremt fint att ni gör detta!
Hjärtligt tack! Det hjälper väldigt gott!! Tack för ert stöd!
Helt otroligt! TACK SÅ HEMSKT MYCKET!
Ni anar inte hur fantastiskt detta är för mig.
Hej, Och tusen tack för stipendiet!! Det räddar mig verkligen just nu. Tacksam och
rörd,
Kan bara säga STORT TACK 🙏🙏🙏❤
Stort tack! Helt fantastiskt och underbart. :)
Tack! TACK! Om ni visste vad detta betyder just nu...Tack! 🌹❤☮✨
Mycket glädjande nyhet!! Tusen tack för stödet!
Hej! Tusen, tusen och åter tusen tack! Jag finner inga ord som kan mäta sig med den
lättnad som jag känner just nu. Stort och enormt tack! Ha en riktigt bra dag!
Tack så oerhört mycket för det glädjande beskedet!
Hej!! Jag ville bara tacka så jättemycket för stipendiet jag fick!! Det kom i rätt
ögonblick och gjorde mig så glad!!
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Årsredovisning
Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
802481-6509
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden får härmed lämna sin redogörelse för stiftelsens utveckling
under räkenskapsåret 2020-10-01 - 2021-08-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Förvaltningsberättelse

2

- Resultaträkning

3

- Balansräkning
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2(7)

802481-6509

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhet
Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag eller
på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande
administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för Stiftelsens
ändamål.
Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.
Ändamål
Stiftelsen har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel,
stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen
verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att
främja nämnda ändamål.

Stiftelsens säte är Nacka.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning Soliditet (%)

Förändring eget
kapital

2020/2021
5 174 520
2 509 705
2 802 875
89,54

Årets vinst
Belopp vid årets utgång
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Fritt eget
kapital
2 509 705
2 509 705

Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
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RESULTATRÄKNING

1
2020-10-01
2021-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

5 174 521
5 174 521

Rörelsekostnader
Utdelning stipendium & bidrag
Insamlingskostnader
Adminstrationskostnader
Summa rörelsekostnader

-1 650 000
-549 876
-464 871
-2 664 747

Rörelseresultat

2 509 774

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

-68
-68

Resultat efter finansiella poster

2 509 706

Resultat före skatt

2 509 706

Årets resultat

2 509 706
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BALANSRÄKNING

1

2021-08-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager m.m

18 885
18 885

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa
och
Kassa
och
Summa kassa och bank

125 010
125 010

bank
bank

2 658 980
2 658 980

Summa omsättningstillgångar

2 802 875

SUMMA TILLGÅNGAR

2 802 875
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2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Stiftelsekapital

2 509 705

Summa eget kapital

2 509 705

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

253 670
39 500

Summa kortfristiga skulder

293 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som
intäkt eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som
den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader
menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs såväl privatpersoner som
företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer,
utskick och underhåll av givarregister. Insamlingskostnader kan således bestå av TV-och radioreklam, annonser,
informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, revision av själva
organisationen och administrativa system. Om en kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/ -värvning eller insamling
hänförs den till administrationen. I administrationen ingår även samkostnader.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden

Org.nr. 802481-6509

UNDERSKRIFTER

David Stenmarck

Martin Stenmarck

Lili Assefa Wolf

Sara Dawn Finer

2021-11-24
Min revisionsberättelse har lämnats den

november

Peter van Lienden
Auktoriserad revisor

Transaction 09222115557458183644

Signed DS, MS, SDF, PvL, LAW

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
Org.nr. 802481-6509
Rapport om årsredovisningen

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden för räkenskapsåret
2020-10-01 -- 2021-08-31.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
augusti 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

• 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 stiftelsens 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

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 stiftelsen 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.
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 misstag.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna i enlighet med stiftelselagen.
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 de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
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
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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 misstag,
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 misstag och anses vara väsentliga om de 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
misstag, 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
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen Svenska
Musikfonden för räkenskapsåret 2020-10-01 -- 2021-08-31.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen 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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen.
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
stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande.
Stockholm den

2021-11-24

Peter van Lienden
Auktoriserad revisor

Transaction 09222115557458183644

2 (2)

Signed DS, MS, SDF, PvL, LAW

Verification
Transaction 09222115557458183644
Document
Årsrapport Svenska Musik Musikfonden 2020-2021
Main document
17 pages
Initiated on 2021-11-24 14:31:55 CET (+0100) by Jimmy
Palmqvist (JP)
Finalised on 2021-11-24 18:24:23 CET (+0100)

Initiator
Jimmy Palmqvist (JP)
Emanric F&F
jimmy@desemi.se

Signing parties
David Stenmarck (DS)
stenmarckd@gmail.com

Martin Stenmarck (MS)
m@martinstenmarck.com

Signed 2021-11-24 14:33:41 CET (+0100)

Signed 2021-11-24 14:33:27 CET (+0100)

Sarah Dawn Finer (SDF)
sdfiner@gmail.com

Peter van Lienden (PvL)
Peter@convensia.se

Signed 2021-11-24 14:45:21 CET (+0100)

Signed 2021-11-24 18:24:23 CET (+0100)

Lili Assefa Wolf (LAW)
lili@assefa.se

Signed 2021-11-24 16:11:08 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more
information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as
Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the
document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a
basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal)
ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven
mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that

1/2

Verification
Transaction 09222115557458183644

enables you to automatically verify the document's integrity at: https://scrive.com/verify

2/2

