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Revisorernas berättelse
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sveriges
Modellflygförbund för år 2014. 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 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 omnågon
styrelseledamot har handlat i strid mot förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger ossrimlig
grund för våra uttalanden nedan.
Årets revision har inte varit lätt att genomföra då styrelsen trots upprepade påminnelser intelevererat
för revisionen nödvändigt materiel i rimlig tid. Räkenskaperna fick vi tillskriva bokföringsbyrån
(RF ekonomi) för att få innan revisionen på plats. Styrelsens protokoll publicerades på hemsidan
sent kvällen innan vårt besök på RF utan att sedan meddela att de var publicerade trots upprepade
efterlysningar av desamma.
I revisionsrapporten till styrelsen efter fjolårets revision (avseende 2013) uppmanade vi styrelsen att
under 2014 gå igenom och åtgärda kundfordringarna som vi tyckte innehöll för hög andel gamla
fordringar. Efter genomgång skulle fordringarna beroende på bedömningen i varje enskilt fall endera
avskrivas eller drivas vidare med krav eller inkasso.
Storleken på fordringar äldre än ett år var då ca 125 000:-, av dessa kvarstår fortfarande ca 70 000:-.
Dessutom finns det nu också kvar ca 25 000:- daterade under 2013. Utan detaljerad insikt i vart och
ett av dessa ärenden anser vi att dessa 95 000:- idag är att anse som osäkra fordringar vilka borde
har reserverats i årets bokslut men som styrelsen valt att inte göra.
Årsbokslutet har i övrigt upprättats i enlighet med bokföringslagen men ger med ovanstående
kommentar inte en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed.
Vi är med bakgrund av dels våra egna svårigheter att få information från styrelsen, främst från
ordförande och kassör, dels både skriftlig och muntlig information om hur styrelsens arbete fungerat
under året, bekymrade över om styrelsens nuvarande sammansättning för SMFF framåt. Vad vi kan
se av dokumenterade möten och beslut har styrelsens ledamöter enligt vår uppfattning inte handlat i
strid med förbundets stadgar.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Anledningen till ovanstående är att den till oss överlämnade dokumentationen inte ur varken rättslig
eller stadgeenlig synpunkt skulle utgöra anledning att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Fungerar
inte samarbetet i en styrelse bör detta istället föranleda att årsmötet avsätter hela eller delar av
styrelsen och väljer en ny, detta oavsett om det återstår tid av resp persons mandattid eller inte.
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