
Grant Thornton  
Att: Hanna Hjalmarsson 
Box 6128 
800 06 Gävle 

 

 

 
Örebro den     oktober 2017 

 

 

Uttalande från företagsledningen 
Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av Svenska Bridgeförbundets bokslut för det räkenskapsår 

som avslutas den 30 juni 2017 som syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida bokslutet i alla 

väsentliga avseenden ger en rättvisande bild för Svenska Bridgeförbundet i enlighet med bokföringslagen och 

av föreningen tillämpad god redovisningssed, nedan (”tillämpade ramverk för redovisning”). 

 

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse och efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi har 

ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss själva, följande: 

 

Finansiella rapporter  

 
1) Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för 

revisionsuppdraget 2017-08-15, särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild enligt 

tillämpade ramverk för redovisning 

 

2) Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen, däribland 

sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.  

 

3) Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har lämnats 

enligt tillämpade ramverk för redovisning. 

 

4) Vi har gjort justeringar och lämnat upplysningar i årsredovisningen om händelser efter balansdagen som 

tillämpat ramverk för redovisning kräver.  

 

5) Att valen och tillämpningen av redovisningsprinciperna är ändamålsenliga, och  

 

att redovisningen, värderingen, presentationen av och upplysningarna om sådana frågor  

som de följande, i den mån de är relevanta, stämmer med i de finansiella rapporterna angivna ramverk 

 

▪ planer eller avsikter som kan påverka balansvärdet eller klassificeringen av tillgångar och 

skulder, 

▪ skulder, både faktiska skulder och ansvarsförbindelser, 

▪ rätt till, eller kontroll över, tillgångar, panträtter eller inteckningar i tillgångar samt tillgångar som 

har lämnats som säkerhet, och 

▪ aspekter av lagar och andra författningar samt avtalsvillkor som kan påverka de finansiella 

rapporterna, inklusive överträdelser. 

 

6) Föreningen har inte mottagit några eller förväntas mottaga några rättsliga krav.  

 

 

7) Vi har inte kännedom om några ej rättade felaktigheter. 
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Lämnad information 

 

8) Vi har försett er med  

▪ tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de 

finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat, 

▪ ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och 

▪ obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt det nödvändig att inhämta 

revisionsbevis från. 

  

9) Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna. 

 

10) Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla 

väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.  

 

11) Det har inte förekommit några oegentligheter och vi har inga misstankar om eventuella oegentligheter. 

  

12) Det har inte förekommit några överträdelser eller misstankar om överträdelser av lagar och andra 

författningar som borde beaktas när finansiella rapporterna upprättas. 

 

13) Vi har upplyst er om vilka föreningens närstående är och om alla närståenderelationer och 

närståendetransaktioner som vi känner till.  

 

14) Ledningen och styrelsen känner inte till några brister i den interna kontrollen. 

 

 

 

 

   

Johan Grönkvist  

Generalsekreterare  

 


