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Rrpport om lrsredovistrltrSen
Uttal0nden
huruvida Arsredovisningen som helhet inte inneheller
nigra v?isentliga felaktighaer, vare sig dessa beror pi
oegentlighctcr eller pe fel, och att lemna en
revisionsberdttelse som innehtller mina unalanden.
Rimlig sikerhet ar en h6g gmd av siikefiet, men er ingen
galanti fiir an en revision som ut6rs enligt ISA och god

utfiirt en revision av irsredovisningen fdr
Svenska flygsponfbrbunda ftir Ar 2019.
Enligt min uppfattning har Arsredovisningo uppraftats i
enlighet med a$redovisningslagan och ger en i alla
vassntliga avsesndsn riittvisande bild av liiroringors

Jag har

finansiella stellning per den 3 | decernber 2019 och av
dess finansiella resultat fitr 6rct enligl
drsredovisningslagen. Fdrvaltningsberettels€n iir ritrcnlig

i Sv6i8e alltid kommer att upptiicka en
vesendig felaktighet om en sldan finns. Felaktigheter kan
uppste pa grund av oegentlighaer eller fel och anses vam
visentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
ldrv6ntss pever*a de ekonomiska beslut som anvendare
fattar med grund i ersredovisningor.
revisionssed

med Arsredovisningens 6wiga delar.
Jag

tillstyrter darfidr att fiiretringsst6mman faststiiller

resultatr'ikningefl och balansrdkniogen.

Som del av en revision enligt ISA anvSnderjag

Grund Jd? ut alaaden
utftin revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvsr enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i
avsnittet "Revisoms ansvar". Jag er oberosnde i
Iiirhillande till ftireningen enligt god revisonsed i
Sverige och har i 6wigt fullgion mitt yrkes€tiska ansvar
orligr dessa krav.

professionellt omd6me och har en professionelh skeptisk
instillning under hela revisionen. Dessutorn:

Jag har

.

identifierar och Hdmer jag riskema fiir viisentliga
felaktigheter i ersredovisningen, vare sig dessa beror pl
oegentlighetg eller pe fel, utformar och utliir
granskningsetgiirder bland annat utifidD dessa risker och
inhimtar revisionsbevis som iir tillrickliga och
indamilsenliga 6r att utgdra eIl grund Ibr mina

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat er

tillriickliga och iindam6lsenliga som gnrnd

uttalanden. Risken 6r an inte upptiicka en vesentlig
felaktighet till fiiljd av oegendigheter iir hiige en fitr en
vesentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom

16r mina

uttalanden.

dwiga upplysniagar

oegentlighaer kan innefatta agerande i maskopi,
Iiirfalskning, avsiktliga utel6mnanden, felaktig
information eller asidosattande av intem kontroll.

Revisionen av trrsredovisningen ftir Ar 20 I 8 har utfiirls av
en anDan revisor som liimnat en
daterad

2l

revisionsHttelse

mars 201 7 med omodifierade uttalanden

i

'

S0telse6 enswr

skaffarjag mig en fiirstaelse av den del av fiireningens
intema kontroll som har betydelse iiir min rwision fiir att
utforma gransknings6tgiirder som ar lempliga med

Det iir sqrelsen som har ansvarB fiir att ersredovisningen
upprattas och att dsn ger en r.ettvisande bild enligt

hinsyn till omstiindigheterm, men inte 6r att uttala mig
om effektivitaen i den intema kontrollen.

Arsrrdovisningslagen. Stfelsen ansvarar avsn fdr d€n
intema kontroll som den Hdmer ar nddvendig fiir att

.

Rapport om 6rsredovisningot.

utviirdo'ar jag l?implighaen i de redovisningsprinciper
som anvinds och rimligheten i styrelsens uppskanningar i
redovisningor och tillhdrande upplysningar.

uppretta en ersredovisning som inte innehaller n{gra

viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
oegentligheto eller pA fel.

pi

.

Vid upprattandet av er$edovisningen ansvarar styrclsen
Ibr bedrimningen av 6reningens fiirmAga att forts6fta

drarjag en slutsats om lempligheten i an $yrelsen
drift vid uppdftandet av

anvender a[tagandet om fortsatt

Srsedovisningor. Jag drar ocksA en slutsats, med grund i
de inhemtade revisionsbeviser, om huruvida det finns

verksamheten. Den upplyser, nir s{ 6r tilliimpligt, om
ftirhallanden som kan peverka fiirrnegan att fortsetta

nigon vdsentlig osiikerhetsfaktor som avser sedana

verksamheten och att anvenda antagaodet om fortsaft

hiindelser eller

drift. Antaganda om fonsatt drift tilliimpas dock inte om

tvivel om fiireningens ftirmega att fofisitta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en vasentlig

beslut har fattats om att a!,veckla verksamhaen.
Reyisortts

liirhillanden som kan leda till betydande

os6kerhetsfaktoq mdste jag i revisionsMtte lssn fiista
uppme*samheten pa upplysningama i 6rsredovisningen

answr

Mina mal er att uppne en rimlig grad av siikerhet om

om den viisentliga osikerhetsfaktom eller. om sedana
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revision
skyldig till nAgon litrsummelse som kan fiiranleda
ersattningsskyldighot mot 6reningen.

upplysningar er otillreckliga, modifiera uttalandet om
irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pd de
revisionsbevis som inhiimtas fiam till datumet fiir
revisionskettelsen. Dock kan fi'amtida handelser eller
ftirhAllanden gdra att en ftiroring inte lihgre kan fonsetta

Rimlig siikerha iir en h6g grad av siilohet men ingen

6r att en revision sorn utftirs enligf god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptAcka
gar-anti

verksamheten.

.

etgerd€,.

utviirderar jag den tivergripande presentationen.

strukturen och innehilla i irsredovisningen, dfibland
upplysningama, och om Anredovisningen iterger de
underliggande transaktionema och hendelsema pe e1t sett
som g€r en riittvisande bild.

Som en del av en revision enligt god rwisionssed i

Sverige anviinda jag professionellt omd6me och har en
professionollt skeptisk instillning under hela reyisionen.
Granskningor av ftirvaltningen gmndar sig ffinrst pi
revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande
graaskningsltgirder som utftirs baser-as pA min
professionella bediimning med utgengspunkt i risk och
visentligha. Det inneber att jag fokuserar granskningen

Jag maste informera styrelsen om bland annat rcvisionens

planerade omfatming och inrikming samt tidpunkten

fiir

dor. Jag m6ste ocksi informera om betydelsefirlla
iakttagelssr under revisionen, deribland de evsntuella
betydande brister i den intema kontrollen som jag
identifierat.

pA sAdana

beslutsundetlag, vidtagna Atgirder och andra fiiftlllanden
som 6r relevanta 6r mitt uttalande om ansvarsfrihet.

I6rfsttDirgsr ssmt strdg.r
Uttal4nde
Utiiver min revision av Arsrcdovisninger harjag iven
utftirt en rcvision av styrelsos fiirvaltning 6r Svenska

Jag

ynyu

20 I 9.
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tillstyrker att litreningsstiimman beviljar styrelsens

ledamot ansvarcfiihd

itgirder, omrlden och Iiirtrlllanden som iir

viisentliga 16r ve*samheten och dar avsteg och
Svetridelser skulle ha siinkild betydelse f6r liireningors
situation. ,ag ger igenom och prtivar fattade beslut,

Rrpport om atrdrr krsv enliSt hgrr och rDdr!

flygsportftirbunda fiir ir

ellsr fi6Nummelser som kan 6ranleda

ersethiogsskyldiShet mot ldreningen.

fiir riikenskapsercl.
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Godkiind revisor / Medlem i FAR
Grund Jdr uttobade
ut6rt revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Min ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet "Revisoms ansvar". Jag dr obetoende i
Iiirhillande till fiireningen orligt god revisorssed i
Jag har

Sverige och har i iiwiSt

fullgion mitt y*esetiska ansvar

enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat 6r

tillrackliga och EndamAlsenliga som grund 6r mitt
unalande.

Sqrclserls

anflar

Dst iir sqTelsen som ansvarar ftir ftirvaltningen otligt
stadgama.
Revisoras

qnswr

Mitt mel Mffande revisionen av fiirvalmingor, och
dermed mitt uttalande om ansva.sliihet, 2ir att inhdmta

6r att med en rimlig grad av sakerha
kunna bed6ma om nAgon styrelseledamot i negot
revisionsbevis

vdsentligt avseende ldraagit nAgon Atgird eller giort sig
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