REVISIONSBERÄTTELSE
Till förbundsstämman i Svenska Squashförbundet
Organisationsnummer 802005-0772
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för
Svenska Squashförbundet för räkenskapsåret
2015-07-01 - 2016-06-30.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och generalsekretararen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Svenska Squashförbundets
finansiella ställning per den 30 juni 2016 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar mitt uttalande ovan vill jag fästa
uppmärksamheten på vad som anges i förvaltningsberättelsen i
årsredovisningen avseende förbundets ansträngda likviditet och
förbrukade egna kapital. Årsredovisningen är upprättad under
antagande om fortsatt drift. Förbundet reodvisar ett negativt
eget kapital på -922 592 kr för det år som slutade den 30 juni
2016 och kortfristiga skulder per detta datum översteg dess
totala omsättningstillgångar med 1 043 592 kr. Dessa
förhållanden tyder på att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och generalsekreterarnens förvaltning för
Svenska Squashförbundet för räkenskapsåret
2015-07-01 - 2016-06-30.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalande
Jag tillstyrker att förbundsstämman bevilja styrelsens
ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Anmärkning
Årsredovisningen har inte lämnats inom föreskriven tid.
Förseningen har berott på bristande rutiner och resurser.
Under 2015/2016 har avdragen skatt och sociala avgifter vid
flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Förbundet har därmed inte
fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen. Dessa
brister och försummelser har inte medfört någon skada för
förbundet, utöver dröjsmålsräntor.
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