
REVrsoNsBEnÄrrelsr

Till ordinarie vårmöte i

BRÅVI KENS SEGETSÄLLSKAP

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna för samtliga sektioner samt styrelsens och

ordförandes förvaltning i Bråvikens Segelsällskap för räkenskapsåret 2021-01-0t - 2O2L-I2-31.
.

Det är siyrelsen och ordföranden som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, sektionerna och förvaltningeri på grundval av vår

revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Räkenskaperna ärväl förda med verifikationer. Höst-

vårmötes- och styrelseprotokoll har vi tagit del av.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om

någon styrelseledamot eller ordförande är ersättningsskyldig mot sällskapet eller på annat sätt har

handlat i strid mot lagar och förordningar.

. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varför vi tillstyrker

Att resultaträkningen och balansräkningen för Bråvikens Segelsällskap fastställs

och

att resultatet i föreningen disponeras enligt förslag iförvältningsberättelsen.

Styrelsen och ordföranden har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon

försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot sällskapet,

varför vi tillstyrker

att styrelsen och ordföranden beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Norrköping den 24 mars 2O22.

Anna Geidne Thomas Ericsson Bengt Anzdn



Tillägg till revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021.

Kommentar:

Verifikat finns för räkenskapsåret, men viss oordning förekommer med avseende på

betalningsdatum. Det finns även en del korrigeringar, med egna verifikat och i ordning, men som

helhet ger detta att det blir onödigt svårt att följa.
:

En heldel reseräkningar för utlägg saknar attest (godkänt av/datum är ej ifyllt).

Dessa är dock i övrigt nogsamt redovisade. '

Detta får följa med som kommentar till revisionsberättelsen, men då det inte finns någon som helst

anledning att tro att ovanstående pekar på något olämpligt uppsåt, finner jag ingen anledning att
inte rekommendera ansva rsfrihet.

Kassör och Ordförande för Snedskärssektionen tillika Kassör och Ordförande för Huvudstyrelsen,

samt övriga revisorer är informerade och anmärkningen bevakas under 2022.

Norrköping 24 mars, Anna Geidne, revisor 2021 (suppleant, ersätter Börje Svensson)


