Revisionsberättelse
Vi har granskat förenklade årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska
Fallskärmsförbundet för år 2020. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att förenklade årsbokslutet inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Förenklade årsbokslutet har
upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning
inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Peter Björkman, lekmannarevisor SFF

Alexander Luiga, lekmannarevisor SFF

Doc ID: 1f37d910794de3c4cfc4744dccf04f7e5114a0ef

Verifieringslogg

TITEL


SFF Revisionsberättelse 2020

FILNAMN


SFF Revisionsberättelse 2020.pdf

DOKUMENT-ID


1f37d910794de3c4cfc4744dccf04f7e5114a0ef

DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG


MM / DD / YYYY
Slutförd

status


02 / 26 / 2021

Skickat för underskrift till Peter Björkman

15:50:21 UTC

(bjorkman.peter@gmail.com) and Alexander Luiga
(alexander@luiga.net) från bjorkman.peter@gmail.com
IP: 98.128.167.86

02 / 26 / 2021

Visats av Peter Björkman (bjorkman.peter@gmail.com)

15:50:32 UTC

IP: 98.128.167.86

02 / 26 / 2021

Underskrivet av Peter Björkman (bjorkman.peter@gmail.com)

15:50:47 UTC

IP: 98.128.167.86

02 / 26 / 2021

Visats av Alexander Luiga (alexander@luiga.net)

17:19:47 UTC

IP: 217.211.235.57

02 / 26 / 2021

Underskrivet av Alexander Luiga (alexander@luiga.net)

17:22:32 UTC

IP: 217.211.235.57

02 / 26 / 2021

Dokumentet är klart.

17:22:32 UTC

