RAPPORT ÖVER FAKTISKA IAKTTAGELSER
Till Region Västerbotten
Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande det
rapporterade bokslutet från Skellefteå Museum AB, som skall avrapporteras senast 2022-01-18 till Region
Västerbotten, enligt bifogade sammanställningar. Vårt uppdrag har utförts enligt SNT 4400 Uppdrag att utföra
granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information. Granskningsåtgärderna har
vidtagits enbart för att hjälpa Er att bedöma bokslutsrapportens riktighet och sammanfattas enligt följande:
1.

Vi har stämt av att inlämnat bokslutsunderlag har upprättats i enlighet med ”Bokslutsanvisning för
Årsbokslut 2021-12-31”.

2.

Vi har granskat att beloppen i företagets huvudbok har överförts till rapporteringsfilen och fil för
mellanhavanden.

Vi har gjort följande iakttagelser:
a)

När det gäller punkt 1 anser vi att rapporteringsfilen och fil för mellanhavanden har färdigställts i enlighet
med instruktioner från Region Västerbotten.

b)

När det gäller punkt 2 så anser vi att rapporteringsfilen och fil för mellanhavanden har färdigställts i enlighet
med instruktioner från Region Västerbotten och därmed kan ligga till grund för konsolidering i
regionförbundets bokslut för år 2021.

Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt International Standards
on Auditing eller en översiktlig granskning enligt ISRE bestyrker vi inget om det rapporterade bokslutet per 202112-31.
Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision enligt International
Standards on Auditing eller en översiktlig granskning enligt ISRE skulle andra förhållanden kanske ha kunnat
komma till vår kännedom och ha rapporterats till Er.
Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det första stycket i denna rapport och för Er information,
och den ska inte användas för något annat syfte eller spridas till andra parter. Rapporten gäller endast de konton
och poster som angivits ovan och omfattar inte någon av NorrlandsOperan AB:s finansiella rapporter i sin helhet.
Umeå det datum som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Sundberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-01-18 14:11:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leif Marcus Sundberg

Datum

Marcus Sundberg
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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