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Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bajen Fans för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2021-12-31.  
 
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-handlingarna och förvaltningen. 
Revisorns/revisorernas ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltning på grundval 
av revisionen.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag 
anser att revisionen gett mig rimlig grund för nedanstående uttalanden, påpekanden samt 
rekommendationer.  
Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. 

Detta minst sagt speciella år ser årsredovisningen väsentligt annorlunda ut än tidigare år. 

Poster med främst kostnader, skiljer sig åt då Bajen Fans huvudsakliga uppdrag att stötta 

föreningarna inom Hammarby IF inte kunnat ske på sedvanligt vis, består främst av kampanjer 

och inte deltagande. De största utgifterna tidigare har rört bortaresor, detta år har det rört 

sponsring och merchandise i större utsträckning vilket framkommer i årsredovisningen och 

balansrapporten. 

Påpekanden i redovisningen: 

- Kvitton bör i större utsträckning vara original, gärna ihop med kopia då original ofta bleks. 

Bokföring ska kunna visas upp under 5 år och ställer krav på läsbarhet. 

- Kvitton rörande matutlägg bör medföljas av deltagarlista 

- Dricks på kvitton bör ej förekomma 

- Den löpande bokföringen bör kunna bli mer överskådlig i sin sammanställning. 

- I balansrapporten förekommer en post ”Andra långfristiga fordringar”. Jag föreslår för 

kommande styrelse att beakta denna fordring och ta beslut för att minska den. Det är en 

intrikat fråga som bör hanteras då den troligen inte kan regleras under överskådlig tid. 

Jag anser inte att avvikelser i redovisningen är av den art att anmärkningar utöver ovanstående 

påpekanden behövs och jag förordar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under den aktuella 

perioden. 
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