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Revisionen Saltsjöbadens Golfklubb

Vad är revision?

En oberoende granskning av

Årsbokslut

Bokföring

Förvaltning (t. ex. intern kontroll)

Verksamheten

Revisionen styrs av lag och stadgar

Planering och riskbedömning mycket viktigt vid revisionen
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Målet med revisionen

Revisionen skall ge kunskap för uttalandet om att

• Årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i allt väsentligt rättvisande bild av föreningens/bolagets 
resultat och ställning

samt utmynna i att revisorerna i revisionsberättelsen tillstyrker att

✓ föreningens/bolagets resultat- och balansräkning kan fastställas

✓ resultatet kan disponeras i enlighet med förslag

✓ styrelsens ledamöter och i förekommande fall verkställande direktör  
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
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Granskningens genomförande

Revisionsuppdraget kan övergripande delas upp i följande moment

Förvaltningsrevision

• Bedömning om styrelseledamöterna och verkställande direktör har 
handlat i enlighet med bokföringslagen/årsredovisningslagen och 
stadgarna/bolagsordning samt bedömning om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktör är ersättningsskyldig mot förening/bolag. 

• Viktiga delar i förvaltningsrevisionen är verksamhetsrevision och 
granskning av intern kontroll.

Räkenskapsrevision

• Granskning av att redovisade uppgifter i årsredovisning inte innehåller 
väsentliga fel.

24



PwC

Revisionen Saltsjöbadens Golfklubb

Väsentliga områden

• Medlemsintäkter/spelrätter

• Intern kontroll och administrativa rutiner

• Hantering av medlemsregistret

• Skatte- och momsfrågor

• Hantering anläggningstillgångar

• Årsbokslutet

• Etik och moral (policys och regelverk)
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Iakttagelser från förvaltningsrevisionen

• Fördelning av intäkter och kostnader mellan enheterna (fakturering 
av tjänster)

• Aktivering/kostnadsföring av åtgärder på anläggning och maskiner 
lyft

I stort har koncernen fungerande administrativa rutiner och en god 
ordning. Styrelse och ledning har gjort ett gott arbete under året.
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Iakttagelser från bokslutsrevisionen

• Fakturerat administrativa tjänster från GKS Drift till GKS enligt våra 
rekommendationer och ökat arrendet

• Diskussion kring hantering av stort leasingkontrakt maskiner

Vi har noterat att koncernen sammanfattningsvis har en bra kontroll 
över verksamheten och fungerade rutiner för bokslut och 
årsredovisning samt att årsredovisningen i allt väsentligt är korrekt och 
informativ.
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Årsredovisningen 2017

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens och bolagets 
resultat och ställning

• Mindre föreningar har i år varit tvungna att ta ställning till 
redovisningsregelverk som ska användas. Föreningen har valt det 
mindre regelverket, K2, och anpassat årsredovisningen till det.

Årsredovisningen är informativ och följer gällande lagar och 
förordningar

En ren revisionsberättelse kommer att avlämnas för föreningen och 
bolaget.
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Tack för mig!

Frågor?
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