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Revisionsberättelse 
Inför Bajen Fans årsmöte 2023-03-21 

Organisationsnummer: 802018-2674 
 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltningen av Bajen Fans tillgångar för 
räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.  
 
Det är styrelsen som har yttersta ansvaret för räkenskaperna 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 eller avviker från god bokföringssed. En revision innefattar att granska verifikationer i 
bokföringen. 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 utifrån närvaro vid ett antal styrelsemöten samt genomgång 
av bokföringen. 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. 

Likt de senaste åren så har föreningens bokföring skett så nära exemplariskt man kan komma vilket 

innebär att det att man, utan något som helst problem, kan knyta intäkter och utgifter till verifikat 

med något undantag som specificeras nedan. 

I stort kan man sammanfatta Bajen Fans åtaganden, när det gäller ekonomin, med att den inte ska 

medföra ett överskott utan balanseras tillbaka till sektionsföreningar under Hammarby IF samt inte 

minst medlemmarna i form av subventionering av bortaresor samt sponsring av projekt i Bajen Fans 

eller likartade projekt inom Hammarby IF knutna föreningar. 

Intäkterna för Bajen Fans består till största delen av medlemsavgifter och intäkter från 

souvenirförsäljning vilket framgår i den ekonomiska berättelsen. Till det kommer diverse kampanjer 

som BFC (Bajen Fans Colombia) där intäkterna till 100% går till det kampanjen avser vilket givetvis 

också är avsikten. Ett förhållandevis lågt belopp utgår i form av förtäring till styrelsen vid 

sammankomster. Under 2022 ”förvärvades” kontraktet på föreningslokal som inneburit utgifter för 

renovering och iordningställande av lokalen. Dessa utgifter sticker ut lite från de sedvanliga 

utgiftsposterna. 

En komplettering bör göras på en post ”kortfristigt lån” där underlag saknas. Avvikelsen är under 

kontroll och därmed förordar jag årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under 2022 års 

bokföringsperiod. 
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