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Revisionsberflttelse
Till fiireningsstflmman i Skogssportens Gynnare
Org.nr 802008-2932

Rapport om flrsredovisningen
Uttolonden

Vi har utfort

en revision av 6rsredovisningen

ftir Skogssportens Gynnare for riikenskapsiret

20,20.

Enligt vir uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen octr ger en i alla
vdsentliga avseenden riittvisande bild av Skogssportens Gynnares finansiella stiillning per den2020-12-31
och av dess finansiella resultat ftir 6ret enligt irsredovisningslagen. Fcirvaltningsberdttelsen 6r forenlig med
irsredovisningens owiga delar.
Grund

fiir uttalanden

Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vert ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi iir oberoe:nde i
forhillande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i owigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi har utfort revisionen enligt International

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriickliga

och iindamilsenliga som gnmd for

vira

uttalanden.
Styrelsens ansvor
Det dr styrelsen som har ansvaret for att irsredovisningen uppriittas och att den ger en rdttvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Sty'relsen ansvarar 6ven fiir den interna kontroll som den bedomer 6r nodvdndig for att
uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nigra veisentliga f'elaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller mi sstag.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedtimningen av foreningens formiga att
fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr si iir tilliimpligt, om fcirhillanden som kan p6verka fiirmigan att
fortsiitta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Vira m61 tir att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller
ntgra vtisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller misstag, och att ldmna en
revisionsberiittelse som innehiller vira uttalanden. Rimlig siikerhet 5r en hog grad av siikerhet, men iir ingen
garanti lor att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer artt upptdcka
en vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pA grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirvdntas piverka de ekonomiska
beslut som anvbndare fattar med grund i irsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt omdrime och har en professionelll skeptisk
instiillning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedomer vi riskerna for viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa r:isker och
inhdmtar revisionsbevis som dr tillriickliga och dndamilsenliga for att utgora en grund for vira uttalande4.,
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Risken for att inte upptiicka en vdsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter iir hogre iin for en viisentlig
felaktighet som beror pi misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en forstielse av den del av Skogssportens Gynnares interna kontroll som har betydelse lor
vir revision ftir att utforma granskningsitgiirder som iir liimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte
for att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utviirderar

vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i

styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.
- drar vi en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvSnder antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet av
irsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de inhtimtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns n6gon visentlig osdkerhetsfaktor som avser sidana hdndelser eller forhillanden som kan leda till
betydande tvivel om floreningens formiga att fortsiitta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
vdsentlig osdkerhetsfaktor, miste vi i revisionsberiittelsen fiista uppmdrksamheten pi upplysningarna i
irsredovisningen om den viisentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Vira slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhdmtas fram
till datumet for revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hiindelser eller lorhillanden gtira att en ftirening inte
ldngre kan fortsdtta verksamheten.
- utvdrderar vi den civergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hiindelserna pi ett
sdtt som ger en rdttvisande bild.

Vi miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Vi miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

de

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalande
Utover v6r revision av irsredovisningen har vi 6ven utfort en revision av styrelsens forvaltning ftir
Skogssportens Gynnare for rdkenskapsiret 2020 .

Vi tillstyrker att foreningsstdmman beviljar styrelsens ledamriter ansvarsfrihet for riikenskapsiret.
Grund

fi)r

uttalande

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vert ansvar enli$ denna beskrivs ndrmare i
avsnittet Revisorns onsyar. Vi iir oberoende i forhillande till Skogssportens Gynnare enligt gorl revisorssed i
Sverige och har i owigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som gnrnd for
uttalande.

virt

Styrelsens onsvor
Det dr styrelsen som har ansvaret for forvaltningen.

Revisorns ansvar
Vart mil betriiffande revisionen av fiirvaltningen, och diirmed virt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhiimta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedoma om nigon styrelseledamot i nigot
vdsentligt avseende foretagit nigon itgiird eller gjort sig skyldig till nigon forsummelse som kan floranleda
ers dttnings skyldi ghet mot foreningery\
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Rimlig siikerhet dr en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgiirder eller fijrsummelser som kan foranleda
ersdttnings skyldighet mot Skogssportens Gynnare.
Som en del av en revision enli5 god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omdome och har en
professionellt skeptisk insttillning under hela revisionen. Granskningen av lorvaltningen grundar sig friimst
pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitgiirder som utfors baseras pfl vir
professionella bedomning med utgingspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebar att vi fokuserar
granskningen pi sidana Stg2irder, omrflden och florhillanden som dr viisentliga lor verksamheten och diir
avsteg och rivertriidelser skulle ha siirskild betydelse for Skogssportens Gynnares situation. Vi gir igenom
och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna f,tgiirder och andra lorhillanden som 6r relevanta ftir
v6rt uttalande om ansvarsfrihet.
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