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Revisionsberättelse
Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Hammarby IF IBF
för perioden 2016-05-01 till 2017-04-30. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna
och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval
av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär
att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet
inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskaps-handlingarna. I en revision ingår att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsbokslutet.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens
stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.
Anmärkning: Det saknas styrelsebeslut på de extra inköpen av matchställ. Föreslår att det
beslutet tas vid kommande styrelsemöte. Det har också köpts in fel matchställ. Det har
påverkat resultat och kassaflöde. Detta ger ingen anmärkning eftersom de är användbara för
kommande lag och att föreningen har haft tillräcklig likviditet. Det är också viktigt att man
investerar i rätt saker och matchstället är det viktiga för verksamhetens identitet.
Förbättringsförslag:
Dela upp budget och bokföring så att det går lättare att följa utvecklingen i de olika
verksamheterna: Herrlag – div2, Herrlag – Veteran, Damlag – allsvenskan, Damlag – div 2,
Junior – HJ, DJ, Ungdom.
Likvida medel: Bör ligga mellan 200-300.000 för att balansera skillnaderna i tid mellan
intäkter och utgifter.
Skattekontot: På skattekontot skall endast finna medel för att möta Skatteverkets krav.
Överskott skall återföras in i verksamheten.

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar
utan på ett förtjänstfullt sätt arbetat med att få bort föreningen skulder och i övrigt agerat
korrekt och till föreningens bästa. Man ser tydligt hur hela verksamheten hela tiden har
förbättrats.
Jag tillstyrker därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret och att resultatet överförs till nästa års räkning.
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