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Revisionsberättelse 
Inför Bajen Fans årsmöte 2022-03-22 

Organisationsnummer: 802018-2674 
 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltningen av Bajen Fans tillgångar 
för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.  
 
Det är styrelsen som har yttersta ansvaret för räkenskaps-handlingarna och förvaltningen i 
föreningen. Revisorns/revisorernas ansvar är att uttala sig om årsredovisningen och förvaltning 
på grundval av den genomförda 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, i detta fall samtliga 
verifikationer, 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 göra bedömningen 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. 

Alla år är speciella på sina sätt. 2021 var ett år då vi både kunde och inte kunde medverka på 

läktarna på grund av rådande pandemi. Bortaresandet var i stort sett förlagt till andra halvan av 

året och därmed kostnader och intäkter runt dem.  

Bajen Fans huvudsakliga ekonomiska åtaganden rör subventionering och genomförande av 

bortaresor men även i viss mån träda in med resurser för sektioner som behöver ekonomisk 

eller materiell stöttning.  

Utöver intäkter från medlemsavgifter och resor har det även förekommit aktivitet med 

souvenirförsäljning vilket framkommer mer detaljerat i årsredovisningen och balansrapporten. 

Jag vill rikta en eloge till sittande kassör som underlättat revisionen genom att förenkla 

redovisning och sammanställning. Jag riktar även en eloge till övriga i styrelsen då de 

hörsammat tidigare påpekanden rörande utgifter samt ser med tillfredsställelse att det 

inkommit en del av de belopp som tidigare styrelsemedlem tillfogat Bajen Fans ekonomi. 

Jag anser inte att det förekommer avvikelser i redovisningen som är av den art som föranleder 

anmärkningar. Därmed förordar jag årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under föregående 

redovisningsperiod. 
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