
Till Årsmötet för Svenska Basse tauve klubben
Organisationsnum mer:

Revisionsberättelse

jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska Basset Fauve

klubben för är 2O2'J..

Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet, förvaltningen och verksamhetsberättelsen på grundval
av min revision.

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 årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Jag anser att denna revision ger

en rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Då Svenska Basset Fauve klubben är en rasklubb så är det av yttersta vikt att man då arbetar aktivt
med avelsfrågor. Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl

fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda Basset Fauve de Bretagne.

Avelsfrågorna och avelsstrategierna (RAS) är oerhört viktiga för att få fram duktiga meriterade
jakthundar som exteriört håller standard inom rasen.

Ärsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.

Jag anser att min revision ger en rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkning
och balansräkning för föreningen och disponerar resultatet enligt föreslaget i

verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Tanken är att revisorssuppleanten ska ta vid revisorns arbete om denne får forhinder eller av någon

anledning inte kan uppfylla sitt uppdrag. Då det inte valdes någon revisor i i Svenska Basset Fauve

klubben vid årsmötet 2021, under punkt L4 vilket jag anser är synnerligen olämpligt och riskfullt tar
jag för givet att årsmötet i Upplands Väsby 2022-05-14 tar upp detta och väljer en revisor.
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Revisorsupplea nt


