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Styrelsen och generalsekreteraren för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund avger härmed årsredovisning 
för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31. 

FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 

Information om verksamheten 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell förening med uppgift att värna 
medlemmarnas intressen i frågor som rör sportfiske baserat på sunda ekologiska principer. 
Förbundets mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla. 
Förbundet är en demokratisk organisation som bygger sin verksamhet på medlemmarnas 
engagemang. Förbundets strävan är att organisera alla sportfiskeintresserade i Sverige. 
Förbundet företräder ett sportfiske utövat på fritiden för nöje och rekreation. 

Förbundet har till uppgift att: 

- Värna och vårda vatten 
- Verka för livskraftiga bestånd i friska vatten 
- Sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet 
- Värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering 
- Skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård 
- Genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom 

Förvaltning 

Förbundets verksamhet förvaltas av en styrelse samt en generalsekreterare och anställd 
kanslipersonal. 

På kongressen i mars 2018 valdes nedanstående personer till styrelseledamöter. 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Joakim Ollen 
Michael Kanold 
Mikael Tuneld 
Carina Wallin 
Ewa Dahlgren Falklind 
Tony Söderblom 
Per Larsson 
Dan Källman 

Förbundsstyrelsen har under året hållit 7 stycken protokollförda sammanträden. 
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Organisation och ekonomi 
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Sportfiskarna är en ideell medlemsorganisation vars högsta beslutande organ är kongressen som hålls 
vartannat år. Kongressen utser styrelsen som är förbundets verkställande organ mellan kongresserna. 
Styrelsen har till sin hjälp en tjänstemannaorganisation som utför det operativa arbetet. Vid slutet av året 
hade förbundet 55 anställda tjänstemän fördelade på 10 kontor. 

Sedan årsskiftet har förbudet en ny organisation som innebär att den operativa verksamheten bedrivs i 
fem regioner och gemensamma centrala funktioner finns vid huvudkontoret i Stockholm. 
Implementeringen av den nya organisationen har gått planenligt men har också inneburit en del 
utvecklingsarbete för att skapa nya rutiner för verksamhetsplanering och budgetarbete samt när det gäller 
arbetsfördelningen mellan regioner och huvudkontor. För de centrala funktionerna IT, ekonomi och 
administration identifierades under året ett behov av modernisering och utveckling. Det beslutades därför 
att inleda en satsning på att utveckla nya arbetssätt och modernisera arbetsredskapen i syfte uppnå en 
större effektivitet och bättre kvalitet på arbetet. 

För att utveckla och utöka förbundets verksamhet i norra Sverige genomfördes en särskild satsning på en 
etablerinq i Jämtland. I slutet av året rekryterades två nya medarbetare som kommer att arbeta med att 
bygga upp och etablera Sportfiskarnas verksamhet inom länet. 

i\lär det gäller ekonomin i förbundet ökade omsättningen något (0,63%) jämfört rned föregående år och 
verksarr.heten lämnade ett överskott på 42 094 kr efter fördelning av Ändamålsbestämda medel. 

t!:;k;.,: • r;Ui vattenvå rd 201~ 
Förbunö.:t har under 2019 hc:1ft en positiv utveckiing för det praktiska åtgärdsarbetet och är en av landets 
stt.1·sta g~nornförare av akvatisk naturvård. Arbetet spänner över en stor bredd av åtgärder från · 
återetablering av flodpärlmussla till vattendragsrestaureringar, utrivning av vandringshinder, återskap:"3nde 
av våtmarker och restaurering av grunda kustmiljöer. 

Av de åtgärder som utförts under året kan särskilt nämnas restaurering av sju våtmarker längs ostkusten 
samt att ett flertal vandringshinder har åtgärdats. Förbundet genomför också ett stort antal 
undersökningar för att kartlägga fiskbestånd och miljöfaktorer i vattenmiljöer. Genom att ta initiativ till 
etablering av ett kontor i Jämtland har förutsättningar skapats för att stärka åtgärdsarbetet i norra Sverige. 
Stor vikt har lagts vid att säkra finansiering för fortsatt åtgärdsarbete kommande år, vilket resultera i ett 
stort antal projekt med finansiering från offentliga medel i form av såväl nationella anslag som EU-medel 
men också från privata finansiärer. 

Fiske- och vattenvårdsarbetet bedrivs till stor del med utgång från de lokala/regionala kontoren vilket 
möjliggör ett nära samarbete med regionala aktörer som kommuner, vattenvårdsförbund, länsstyrelser 
samt fiskeklubbar och fiskevårdsområden. Flera projekt har bedrivits i samarbete med andra ideburna 
organisationer, exempelvis WWF, Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening. En stor del 
av de vattenvårdande åtgärder som genomförs av Sportfiskarna utgörs av tillstånds- eller 
anmäiningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbaiken. Framtagande av underlag och detaljerade 
projekteringar inför ansökningsprocesser är därför en central del i arbetet. De åtgärder som genomförs 
har sam;nantaget en positiv miljöinverkan, men det är av yttersta vikt att minimera negativ påverkan i 
samband med genomförandefasen. Arbete i vatten ställer höga krav på miljöhänsyn. Åtgärderna utförs i 
möjligaste mån vid låg vattenföring och torra markförhållanden för att undvika grumling och körskador. 

~ -
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Vid upphandling av entreprenörer ställs krav på användning av miljövänliga hydrauloljor och tillgång till 
relevant saneringsutrustning och utbildning. Arbete undviks under känsliga fiskarters leksäsong eller 
fåglars häckning. 

Främjande 
Förbundets främjandeverksamhet uppvisar ett starkt verksamhetsår 2019, dels vad gäller det ökade 
antalet barn och ungdomar som fått uppleva fiske, fiskevård och friluftsliv genom Sportfiskarnas 
praktiska verksamhet och dels genom en positiv medlemsutveckling. Även förbundets organiserade 
tävlingsverksamhet har god vind i seglen. 

Med verksamhetsbidrag från paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv som grund har förbundets 
projektverksamhet med fokus på ungdom och integration fortsatt att utvecklas under 2019. Ökad regional 
medfinansiering har gjort det möjligt att fortsätta växa i form av praktisk regional verksamhet. Detta har i 
sin tur skapat fortsatta möjligheter för nyrekrytering av regionalt ungdomsansvariga på befintliga och 
nyöppnade regionkontor. Genom våra projekt och aktivitetsbidrag har förbundet under året också lyckats 
involvera våra anslutna föreningar i ännu högre grad än tidigare i det praktiska genomförandet av 
fiskeaktiviteter. Sammantaget har detta lett till ett nytt förbundsrekord på mer än 41 000 aktiverade barn 
och ungdomar under 2019 Ufr 37 000 st 2018). Av dessa har cirka 21 000 aktiverats via våra klubbars 
försorg. 

I ljuset av det sistnämnda är det ytterst glädjande, i en tid som ofta beskrivs som problematisk för 
föreningslivet, att förbundet under 2019 har ökat i antalet anslutna föreningar - 385 st Ufr 379 st 2018). 
Detta, i kombination med en fortsatt positiv utveckling av antalet individuella medlemmar, har resulterat i 
en stark ökning av det totala antalet organiserade sportfiskare inom förbundet, 63 500 st Ufr 61 000 st 
2018) . 

Många medlemmar i Sportfiskarna tävlingsfiskar. Under året har förbundet fortsatt utvecklingen av 
befintliga grenar och nya tävlingskoncept. Särskilt populärt är tävlingsfisket i grenarna pimpel och gädda. 
Det första SM:et i gädda i Sportfiskarnas regi och ett växande antal deltagare i förbundets street
tävlingar sticker ut som två extra nämnvärda händelser under 2019. 

Intressepolitik 
En hållbar fiskepolitik och fiskeförvaltning har varit en prioriterad fråga även under 2019. Som ett resultat 
av Sportfiskarnas påtryckningsarbete, bl a i samverkan med övriga aktörer inom sportfiskebranschen, 
har ansvariga myndigheter HaV och Jordbruksverket inlett en intressentdialog för en samordnad och 
hållbar fiskeförvaltning. Dialogen är tänkt att ligga till grund för en ny gemensam strategi för det svenska 
fisket och vattenbruket. Sportfiskarna har även verkat för ett utökat skydd för Östersjöns gädd- och 
abborrbestånd samt för ökade förvaltningsinsatser på säl och skarv. 

Exempel på positiva resultat av detta arbete är HaV:s förslag på nya fredningsområden för abborre och 
gädda längs ostkusten samt en ny skarvförvaltningsplan för Stockholms län som innehåller långtgående 
förvaltningsinsatser för skarven. 

Under 2019 har Sportfiskarna haft ett delat ansvar för Internationella Fiskesekretariatet som verkar för ett 
hållbart fiske i Östersjön. I övrigt sker arbetet med påverkan på EU:s gemensamma fiskeripolitik genom 
den europeiska sportfiskeunionen European Anglers Alliance, EAA, med kontor i Bryssel. Sportfiskarna 
har exempelvis representerat EAA i Baltic Sea Advisory Council samt i North Sea Advisory Council. . 
Utöver detta träffar Sportfiskarna årligen svenska EU-parlamentariker, politiker och ~ 
departementstjänstemän för att driva på för en mer hållbar fiskeförvaltning samt för att sportfisket ska 
ses som en viktig tillgång för samhället. 
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Miljöanpassningen av svensk vattenkraft samt den förnyade vattenlagstiftningen har varit en av de 
viktigaste intressepolitiska frågorna även under 2019. Sportfiskarna har följt tillämpningen av den nya 
lagstiftningen samt deltagit i ett antal prioriterade rättsprocesser. Sportfiskarna har även bevakat arbetet 
med den nationella prövningsplanen för vattenkraften och föreslagit en rad förbättringar. Något som bl a 
lett fram till en prioritering av Natura 2000 områden samt till att viktiga laxvattendrag fått en tidigarelagd 
prövning enligt planen. Sportfiskarna har samverkat med övriga miljöorganisationer; SNF, WWF samt 
Älvräddarna i arbetet. 

Som ett tydligt resultat av samverkan inom sportfiskebranschen genomfördes Fiskeforum i april 2019. 
Den nationella tvådagarskonferensen som är ett samarrangemang mellan sportfiskebranschen och 
berörda myndigheter invigdes av Hans Majestät Konungen och blev ett mycket välbesökt och lyckat 
arrangemang. Konferensens huvudtema var fisketurism . 

Slutligen har Sportfiskarna fortsatt att driva på för ökade resurser till främjandeverksamhet. Arbetet har 
skett såväl av Sportfiskarna som via intresseorganisationen Svenskt Friluftsliv där Sportfiskarna är en av 
medlemsorganisationerna. 

Kommunikation 
Under 2019 har förbundet synts bra i traditionell media och utvecklat de egna sociala-mediekanalerna. 
Sportfiskarnas 100-årsjubileum genomsyrade mycket av kommunikationen. Uppmärksammade frågor i 
övrigt var fortsatt torskens situation och miljöutmaningarna i Östersjön . 

Spo1tfiskarnas kommunikationsavdelning sysselsätter fyra medarbetare på heltid. Avdelningen ansvarar 
för bådEi intern och extern kommunikation samt har en viktig funktion i förbundets intressepolitik och 
medlerm'.v/:ir✓ning. 

Den årlir::. Sportfiskemässan hölls i Jönköping i mars och noterade ännu ett nytt besöksrekord. 
Medlemstidningen Svenskt Fiske utkom med fem nummer under året. Under hösten utvärderades 
tidningen och förberedelser för en uppdatering till år 2020 gjordes. Webbplatsen uppdaterades för att 
tillgodose nya personuppgiftsregler. 

Sportfiskarnas nyhetsbrev utgavs regelbundet med aktuell information och medlemsförmåner. 
Sportfiskarna gav även ut nyhetsbrevet pH6.2 med nyheter om försurning och kalkning. Under 2019 
genomfördes också flera filmprojekt. 

En av årets mer uppmärksammade händelser var jubileumsfirandet på hotell Anglais i Stockholm i 
november med närvaro av kungen, generaldirektörer, landshövdingar, riksdagsledamöter och flertalet 
andra beslutsfattare och opinionsbildare. 

Aret innehöll även många regionala aktiviteter och ett seriealbum med Abbe&Gert utgavs. Jubileumsåret 
kröntes i december med utgivningen av boken Sportfiskama och livet under ytan om det organiserade 
sportfiskets bakgrund och historia. ~ 
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Medlems utveckling 

Medlemmar 
Föreningar 
Distrikt 

Ö "k f b vers1 t ör undets utveckling, tkr 

Intäkter 
Kostnader 
Finansiellt netto 
Eqet kapital 

2019 
63 501 

385 
26 

2019 
59 549 
60 889 

392 
27 867 

2018 2017 
61 147 60 351 

379 382 
26 26 

2018 2017 
59 174 47 622 
58 716 48 530 

471 368 
28 815 27 885 

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. 

Sida 6 av 14 

2016 
57 919 

383 
26 

2016 
43 436 
41 663 

35 
28 425 
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RESULTATRÄKNING Not 2019-0'1 --01 2018-0'1-01 
2019- 'i 2-31 2018-12<31 

Verksamhetsintäkter 

Medlemsavgifter 11461094 11 039 349 

Projektmedel och bidrag 33 660 857 34 799 913 

Gåvor 167 947 238 514 

Övriga intäkter 14259210 13 096 185 

59 549 ·108 59 173 96"1 

Verksamhets kostnader 1 

Kommunikation -6 632 809 -8 044 794 

Fiskevård/Intressepolitik -35 033 497 -34 605 027 

Främjandeinsatser -7 831 325 -7 506 770 

Medlemskap och organisation -11 391 727 -8 559 378 

Summa kostnader -60 889 358 -58 715 969 

Verksamh1:1tsresultat -~ 340 250 457 992 

Re!mltat f r;~r finansiella investeringar 

övriga 1•i:inteintäkter och liknande resultatposte:· 2 397 720 472 614 

11äntekos·;nade1· och likna11c!e resultatposter -5 472 -831 

Resultat ei'ocer fina~H,iella post e~ --948 IJ02 .-:i29 T/5 

ARETS RESULTAT (före fördelning) --948 002 !)29 775 

Fördelning av årets resultat enligt ovan: 9 

Arets resultat enligt ovan: --948 002 929 775 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel: 1 904 421 1 195 157 

Avsättning till ändamålsbestämda medel -914 325 -645 861 

Kvairstå1::nde belopp av årets resultat 42 094 14790~ 
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 
Inventarier 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

Summa anläggningsfölgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror 

Kor:.:h s 1.iga -;'o rdr:ngar 
<u1c:u1 c::·;r:gar 
övriga fordringar 
t örutbetJlda kostnader och upplupna intäf·;~c➔ r 

Kortfristiga placeringar 
övriga kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

3 
5 

6 

7 
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2019-12-31 2018-12-3 ·1 

6 467 827 6 608 192 
530 093 572 143 

6 997 920 7 180 335 

100 000 100 000 
·100 000 100 000 

7 097 920 7 280 335 

0 0 

3 '151 91 4 4 314 123 
·13077·: 33 823 

12 700 895 9 149 515 

•i 5 :;gz 5EG 13 497 461 

19 827 306 19 447 081 

19 R"?.7 J .. 6 19 447 081 

11476680 8 068 701 

47 287 56€ 4i o•i3 243 

54 ;rns 486 48 293 578 

7J 
1o 
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BALANSRÄKNING Not 2019-12-31 2018-12-3'1 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 8 

Fritt eget kapital 
Balanserat kapital 23 441 018 22 729 202 

Ändamålsbestämda medel 9 4 383 955 5 374 051 
Kvarstående belopp av årets resultat 42 094 711 815 

27 867 067 28 815 069 

Summa eget kapital 27 867 067 28 815 069 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 2 954 183 1 940 172 
övriga kortfristiga skulder 9 077 080 3 496 186 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 14 487 156 14042151 

26 5 ! 8 419 19478509 

- - -··~- · 

3 UN!iil!A F::,1i~T KAPITAL OCH SKULDER 54 385 486 ,,j.8 2~3 57', 
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Redovisningsprinciper 
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Förbundets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3) och FRI Is Styrande riktlinjer för årsredovisning . 

lntäktsredovisning 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är 
genomförd. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. 
Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa 
bidragsgivare efter ansökan. Återstående del av erhållna återredovisningsskyldiga bidrag 
som inte utnyttjats skuldfärs. 

Anläggningstillgångar 

.Anläggningstillgångarna är redovisade ti !! änsk•0 :"ning~kostnad med 8Vdrag fö • ;J i2cnmäs5iga avs:....: rivninga1· 
baserade Då en bedömning av tillgångamas ekcnomiska livslängd. 

A·.rsk riv;·iii"{J .:i i 2nligt plan är gjorda 8ni!g t fo!ja ,de· 
;-'· '; . 1gn=1u·:;, 
Uc-:.iorer 
lnvantariu 

Varulager 

2%--'1 0% 
33% . 

20% 

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-principen tillämpad. Verkligt värde 
utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad . Kol!ektiv värdering är 
tillämpad för homogena vmugrupper. 

F:::rdrlngar 

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Noter 

Not 1 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor 
och män uppgår till 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

Löner och ersättningar uppgår till: 

Styrelsen och generalsekreterare 
övriga anställda 

Totala löner och ersättningar 

Sociala kostnader enligt lag och avtal 
Pensionskostnader 
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 

2019 

9 
46 

55 

1 119 886 
22 360 970 

23 480 856 

7 273 934 
1 900 173 

32 654 963 

Av bolagets pensionskostnader avser 401.486 kr (f.å. 337.681 kr) generalsekreteraren. 

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknanc:i.? resultatposter 

Reavinster 
Ränteintäkter 

Summa 

Not 3 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Försäljningar/utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Om klassificeringar 
Arets avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

2019 

380 225 
17 495 

397 720 

2019-1 2-31 

8 611 250 
0 
0 

8 611 250 

-2 003 058 
0 

-140 365 

-2 143 423 

6 467 827 

2018 

5 
43 

48 

1 095 940 
18 986 708 

20 082 648 

6 386 059 
1 642 771 

28111478 

2018 

449 339 
23 275 

472 614 

2018--'12-31 

8 611 250 
0 
0 

8 611 250 

-1 862 693 
0 

-140 365 

-2 003 058 

6 608 192 

~ -J 

1? 
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar enligt plan 
Arets avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Not 6 Andelar i koncernföretag 

Ingående anskaffningsvärde 

SPESAB, org nr 556812-8408 

Utgående anskaffningsvärde 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupri2 i.itä~::(!1 

1-öruföetalda !,ostnader 
'...,p'.)iuµn (:l ir:,äk:ter 

Summa 
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20-19-12-31 

3 693 281 
181 526 

3 874 807 

-3 121 138 
-223 576 

.. 3 344 714 

530 093 

2019 

100 000 

1 {J t) 000 

833 042 
11 867 853 

2018 -12-31 

3416281 
277 000 

3 693 2s·1 

-2 637 544 
-483 594 

-3 121 138 

572 143 

2018 

100 000 

100 00 

369 714 
8 779 8G1 
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Not 8 Förändring i eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
överföring av föregående års 
resultat 

Nyttjande av ändamålsbestämda medel 
Avsättning till ändamålsbestämda medel 

Kvarstående belopp av årets resultat 

Utgående balans 

Not 9 Ändamålsbestämda medel 

Fiskevårdsfonden 
Kompetensutveckling 

· Främjande/Klassdraget 
Storstadsnära fiske 
Fiskesnack 
Ekonomisystem 
Ge fan.i våra vatten 
Naturbonus 
Gåvor till rovfiskprojekt 
Unga Sportfiskares förbund 
Rädda en gädda 
Kolsvart 
Abbe o Gert 
100-årsjubileum 

Summa 

Balanserat 
kapital 

22 729 202 

711816 

23 441 018 

Ingående 
balans Avsatt 

1 747 700 279 820 
7 338 

478 982 
134 538 

0 
57134 

1 360 291 474 516 
23 844 
18 308 

925 921 
102 620 
117 375 120 952 

0 450 
400 000 38 587 

5 374 051 914 325 

Sida 13 av 14 

Ändamåls- Kvarstående 
bestämda belopp av 

medel årets resultat 

5 374 051 711816 

-711816 
-1 904 421 

914 325 
42 094 

4 383 955 4,2 094 

Utgående 
Utnyttjat balans 

551 333 1 476 187 
5235 2 103 

65 000 413 982 
27 205 107 333 

0 
57134 

674 464 1 160 343 
23 847 -3 

18 308 
24158 901 763 
66 571 36 049 
66 656 171 671 

450 
399 952 38 635 

1904421 4 383 955 

-je 

ej 
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

; 

Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Förutbetalda intäkter 
Övriga poster 

Summa 

2:7 -Carina Wallin Ewa Dahlgren Falklind 

Sida 14 av 14 

2019-12-31 2018-12-31 

1 367 952 1429087 
431 064 449 020 

11 511 007 11138 872 
1 177 133 1025172 

14 487 156 14 042 151 

r)3)/{/;0C~( 
Mikael Tuneld . 

(lo~ 
Per Larsson 

~ ~~-
Tony 'Q.rblom Dan Källman 

Auktoriserad revisor 



Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Sveriges Sportfiske 
och Fiskevårdsförbund för räkenskapsåret 2019. 

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Den 
auktoriserade revisorns ansvar respektive Den 
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
den auktoriserade revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
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avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 

Stockholm den 26 februari 2020 

Auktoriserad revisor 
Allegretto Revision AB 

Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, Org.nr 802004-4288 



Revisionsberättelse 
Till kongressen i Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, Org.nr 802004-4288 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges 
Sportfiske och Fiskevårdsförbund för räkenskapsåret 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen . Styrelsen ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisions bevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

- skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets 
interna kontroll som har betydelse för min revisiqn för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisions bevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen . Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

- utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som J·ag identifierat. 1 
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