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Rapport från granskningen av årsredovisningen
Revisorns ansvar
Jag har på beslut fattat vid Gimonäs Cykelklubbs (hädanefter benämnd ”Klubben”) årsmöte i samband
med årsredovisningen för räkenskapsåret 2018, utfört en revision av årsredovisningen för
räkenskapsåret 2019.
Mitt mål med revisionen har varit att uppnå rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som
helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse. I detta fall avser ”rimlig grad av säkerhet” hög säkerhet. Den totala
väsentligheten definieras som, då Klubben har god soliditet, avvikelser på större än 10% av
verksamhetsresultatet: i detta fall 1610 SEK.

Grund för uttalande
Revisionen har utförts enligt god revisorssed och god revisionssed gällande för mindre ideella
föreningar; bokslutet har upprättats enligt god redovisningssed. Jag anser mig ha samlat in tillräcklig
och ändamålsenlig information som grund för mitt uttalande nedan.

Revisorns uttalande
Min uppfattning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL), och
i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av Klubbens finansiella ställning, och finansiella
resultat, per den 31:a december 2019.
Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport från förvaltningsrevisionen
Revisorns ansvar
Jag har på beslut fattat vid Klubbens årsmöte i samband med årsredovisningen för räkenskapsåret
2018, också utfört en revision av förvaltningen för räkenskapsåret 2019.
Mitt ansvar är att insamla revisionsbevis för att kunna bedöma om en eller flera styrelsemedlemmar
gjort fel på sätt som redan skadat, eller kan komma skada, Klubben. Denna granskning görs för att
komma fram till huruvida styrelsen gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet för Klubben, eller på något annat sätt handlat i strid med Aktiebolagslagen (ABL)
då ingen särskild lagstiftning finns för ideella föreningar, föreningsstadgarna, och god föreningssed.

Grund för uttalande
Revisionen av förvaltningen har utförts enligt god revisorssed och god revisionssed gällande för mindre
ideella föreningar. Jag anser mig ha samlat in tillräcklig och ändamålsenlig information som grund för
mitt uttalande nedan.

Revisorns uttalande
Min uppfattning är att förvaltningen av Klubben i all väsentlighet skett i enlighet med ABL,
föreningsstadgarna, och god föreningssed. Som går att utläsa från årsredovisningen har ett ingående

negativt verksamhetsresultat vänds till ett positivt, vilket torde komma Klubbens medlemmar till stor
nytta kommande räkenskapsår.
Jag tillstyrker därför att årsmötet behandlar verksamhetsresultatet i enlighet med styrelsens förslag,
och att årsmötet beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Dock vill jag framföra två observationer jag gjort under arbetet med förvaltningsrevisionen. För det
första, min uppfattning är att Klubben delvis missat att beakta ett av verksamhetens ändamål: att
aktivt verka för en dopingfri idrott (se Stadgarna, Allmänna Bestämmelser 1 §). Av min insamlade
information att döma finns en ”passiv underförstådd överenskommelse” bland medlemmar att avstå
dopad idrott, men under räkenskapsåret har inga aktiva verksamhetsaktiviteter implementerats för
att uppfylla denna del av Klubbens ändamål.
För det andra, enligt utdrag från resultaträkningen i årsredovisningen har både kostnader och intäkter
sjunkit jämfört med räkenskapsåret 2018. Detta kan vara till följd av förändringar gällande vissa
kassaflödesgenererande verksamhetsaktiviteter. Med insamlad information som bakgrund är min
uppfattning att förändringen av dessa verksamhetsaktiviteter kunde ha skett i större samråd med
medlemmarna i Klubben för att generera största möjliga medlemsnytta. Med insamlad information
som bakgrund anser jag att det kan ses önskvärt att kommande styrelse tydligare kommunicerar till
medlemmar vilka beslut som fattas angående förändringar av verksamhetsaktiviteter, och i högre grad
bjuder in medlemmar till att påverka. Med detta sagt, det är tydligt att medlemmar får lämna in förslag
och får vara med och påverka verksamheten, dock torde sådant engagemang uppmuntras i större
omfattning grad.
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