Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.
Till årsmötet i Norrbottens läns stövarklubb.
Organisations nr. 897001-2129.
Undertecknade av årsmötet 2019 utsedda revisorer har granskat årsbokslutet och bokföringen samt
styrelsens förvaltning för år 2019. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår
revision. I revisionen ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat räkenskaperna,
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen.
Vid granskningen har vissa administrativa brister i den ekonomiska redovisningen framkommit.
1. I samband med införandet av nytt anmälningssystem ha två nya bankkonton öppnats,
benämnda Jaktprov resp, Utställning(har använts för räv SM). Dessa konton har redovisats
separat utanför den ordinarie bokföringen. Detta bör åtgärdas så hela klubbens ekonomi
kontinuerligt under året kan följas i bokföringen.
2. Vid behov av separat redovisning av intäkter och kostnader för t,ex, enskilda jaktprov och
utställningar bör bokföringssystemets projektredovisningen användas. Detta underlättar
bokföringen och ger en säkrare och bättre överblick av ekonomin i resp. projekt.
3. Vidare vill vi påpeka att det är viktigt att bokföringen sköts kontinuerligt under året och och
att de administrativa rutiner som erfordras för uppföljning och kontroll av ekonomin följs.
Till resultat- och balansräkningen har bifogats en bilaga som redovisar behållningen på de under
året nyöppnade kontona för Utställning(räv SM)och Jaktprov samt det samlade resultatet för
verksamhetsåret. Årets resultat uppgår till 125 212,50 kr. De samlade tillgångarna uppgick per
2019-12-31 till 492 650,80 kr. Resultatet inkluderar betydande intäkter för räv SM. Kostnaderna
och ytterligare intäkter för Räv SM kommer p.g.a. provet genomförts 2020 att redovisas i 2020 års
bokslut och omfattas av 2020 årsrevision.
Vi ser allvarligt på att en fullständig resultat- och balansräkning ej upprättats. Trots dessa brister,
som vi bedömer är av administrativ karaktär, anser vi att vår revision ger oss rimlig grund för att
tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen inklusive den bifogade
bilagan samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
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