
Revisionsberättelse för Skepplanda Skytteförening  

Verksamhets- och räkenskapsåret 2019 

 

Undertecknade har i egenskap av förtroendevalda revisorer för Skepplanda Skytteförening 

granskat föreningens bokföring och räkenskaper, styrelsens förvaltning samt årsredovisningen 

för verksamhets- och räkenskapsåret 2019. 

 

Det är styrelsen som ansvarar dels för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 

bild av föreningens ekonomiska situation och som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 

dels för förvaltningen av föreningen i övrigt. Vårt uppdrag som revisorer är att uttala oss om 

årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har planerats och 

utförts på ett sätt som ger oss möjlighet att i rimlig grad försäkra oss om att den presenterade 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel, vilket i sin tur innebär att vi har utfört revis-

ionen enligt god revisionssed i Sverige. En revision innefattar att granska ett urval av de un-

derlag som finns för resultat- och balansräkning samt andra handlingar som har betydelse för 

att göra en rättvisande bedömning i enlighet med vårt uppdrag. 

 

För att kunna granska föreningens ekonomiska förehavanden har vi varje kvartal tagit del av 

kvartalsrapporter från föreningens kassör. Kvartalsrapporterna har granskats och vi har i före-

kommande fall påpekat om det, beroende på oegentligheter eller mänsklig faktor, förekommit 

felaktigheter. Första kvartalsrapporten underkändes på grund av att tidigare kassör inte skött 

sina förehavanden korrekt och vi stöttade den sittande kassören vid försöken att rätta till de fel 

som fanns. Eftersom detta inte lyckades beslutade styrelsen, på vår inrådan, att ”nolla” bokfö-

ringen och börja om fr.o.m. 2019-01-01. Vi vill vara tydliga med att det här inte ska ligga sty-

relsen i allmänhet och kassören i synnerhet för verksamhets- och räkenskapsåret 2019 till last. 

 

För att kunna granska styrelsens förvaltning har vi löpande tagit del av de protokoll som upp-

rättats vid varje styrelsemöte samt andra handlingar av betydelse för att kunna bedöma 

huruvida de beslut som fattats av styrelsen har varit förenliga med föreningens stadgar och 

gällande lag. Det innebär att om vi revisorer inte fått kännedom om omständigheter och annat 

av betydelse på annat sätt än genom styrelsens mötesprotokoll har detta inte beaktats. Gransk-

ningen syftar till att kunna bedöma om någon styrelseledamot vidtagit någon åtgärd eller gjort 

sig skyldig till försummelse som kan föranleda skadeståndsskyldighet gentemot föreningen. 

 

Sammantaget anser vi att årsredovisningen och bokslutet är upprättade i enlighet med gäl-

lande regler och ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning. Vi anser också 

att styrelsens ledamöter har skött förvaltningen av föreningen ändamålsenligt och inte i strid 

med föreningens stadgar eller gällande lag. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer den av 

styrelsen presenterade resultat- och balansräkningen samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhets- och räkenskapsåret 2019. 
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