
 
 

Revisionsberättelse  

Till föreningsstämman i Gymnastikföreningen 
Stockholm Top Gymnastics, org. nr 802017-0638 
 

Rapport om årsbokslutet 
 
Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för 
Gymnastikföreningen Stockholm Top Gymnastics 
för år 2021. 
 
Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 

 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnittet Den förtroendevalda 
revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsbokslutet upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta ett 
årsbokslut som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag. 
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsboksluten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsbokslutet ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och 
ställning. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar samt föreningens 
stadgar 

 

Uttalande 

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Gymnastikföreningen Stockholm Top Gymnastics 
för år 2021. Jag tillstyrker att föreningsstämman 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Den förtroendevalda revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag anser att de 
revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt stadgarna. 

 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna och protokoll från 
styrelsemöten. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
förtroendevalda revisorns bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 
 
 
Stockholm den 22 mars 2022 
 
 
Noora Jayasekara 
Förtroendevald revisor 

DocuSign Envelope ID: E020E5B6-519F-4286-88FB-719B0C23C297


	Uttalanden
	Grund för uttalanden
	Styrelsens ansvar
	Den förtroendevalda revisorns ansvar
	Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt föreningens stadgar
	Uttalande
	Styrelsens ansvar
	Den förtroendevalda revisorns ansvar



		2022-03-22T03:21:29-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




