Revisionsberättelse för Svenska Formula Förbundet för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31
Styrelsens ansvar:
§1. Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar:

§2. Vart ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på̊ grundval av var revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen for att uppnå̊ rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
§3. Vid granskning av Svenska Formula Förbundets räkenskaper och årsredovisning för perioden
2019-01-01 - 2019-12-31 har vi funnit dessa i mycket god ordning, intäkter och kostnader är väl
styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank har
kontrollerats och föreningens värdehandlingar har uppvisats.
§4. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
vara uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar:
§5. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska
Formula Förbundet för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret
för förvaltningen och revisorns ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har därmed granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalanden:
§6. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen samt förvaltningsberättelsen upprättats i enlighet
med gällande regler samt i enlighet med föreningens stadgar och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den31 december 2019 och av dess finansiella
resultat för året enligt gällande lagar och regler.
§7. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen till årets vinst om
21 788kr samt det ackumulerade balanserade egna kapitalet om 49 869kr
§8. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll, finns enligt oss icke
anledning till anmärkning och föreningens ledamöter har enligt vår uppfattning ej handlat i strid med
föreningens stadgar. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid
som revisionen omfattar.
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Niklas Nordblom

Casper Seifert

