
 
 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA FOTBOLLSSUPPORTERUNIONEN 802447-9654 
Avseende perioden 2022-01-17 – 2022-12-31 
  
Uppdraget  
I stadgarna för Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) framgår bland annat följande om revisorsuppdraget (se 
6 kap. 52 §). ”Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret och eventuellt kansli samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före 
årsmötet”. Det framgår även att ”revisor utför sitt uppdrag självständigt gentemot styrelsen”.  
 
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, vilket framgår av SFSU:s stadgar 1 kap. 6 §.  
Revisors rättigheter framgår av 6 kap. 51 § st. 1 där det framgår att ”revisor har rätt att fortlöpande ta del av 
föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar av betydelse för revisionen. 
Styrelsen som kollektiv eller enskild styrelseledamot eller suppleant är skyldiga att på anmodan lämna de 
upplysningar som behövs för revisionsarbetet samt vara revisor behjälplig i möjligaste mån i revisionsarbetet”.  
 
Ansvarig som revisor har av SFSU:s årsmöte utsetts vara Mats Jonsson och som revisorssuppleant Tobias 
Larsson. Vi har tillsammans genomfört revisionen och upprättat denna revisionsberättelse.  
 
Revisionsberättelse  
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i SFSU för perioden 2022-01-17 till 
2022-12-31. 
  
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att aktuella lagar 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 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 det 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 normalt också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Stickprovskontroller kan 
också bli aktuella vid revisionsarbetet genom begäran om utlämnande av styrelseprotokoll, rutiner som upprättas  
m.m.  
 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden för att kunna bedöma om styrelsen eller någon 
enskild styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar eller på annat sätt agerat oredligt mot 
föreningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.  
 

1. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med stadgarna och innehåller inga felaktigheter så vitt vi kan 
bedöma. Härav att en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning kan synliggöras.  

2. Några undantag från revisionen (i enlighet med 6 kap. 53 §) har ej varit aktuellt. 
3. De upprättade rutinerna gällande utbetalningar och attester har följts och den interna ekonomiska 

kontrollen är god inte minst med hänsyn till att antalet transaktioner/verifikationer är relativt få. 
4. Det kan noteras att föreningen påbörjat processen att efterleva stadgarnas föreskrivna räkenskapsår 

som är kalenderår. Då revision av 2022-01-01 – 2022-01-16 redan skett är denna tidsperiod undantagen 
förevarande revision vilket innebär att årets revision gäller från och med 2022-01-17 till och med 2022-
12-31. Styrelsen har uttalat att nästa årsmöte avses genomföras efter räkenskapsårets utgång vilket 
innebär att föreningen är i kapp för att möjliggöra revision av verksamhetsår som följer stadgarnas 
lydelse. 

5. Det rekommenderas att föreningen inför ett s k förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:1 för att tydligare 
och mer lättförståeligt åskådliggöra föreningens ekonomiska ställning.  

6. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller på 
annat sätt agerat oredligt gentemot föreningen. 

7. Styrelsen som helhet har tillika enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller på 
annat sätt agerat oredligt mot föreningen.  

 
Med anledning av vad som framkommit genom vår genomförda revision och vad som redovisats i ovan punkter, 
tillstyrks att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden omfattande revisionen (220117 – 
221231). 
  
Stockholm, 2023-01-20 
  
Mats Jonsson     Tobias Larsson 
Revisor     Revisorssuppleant 


