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ÅRSREDOVISNING FÖR SVERIGES SPORTFISKE- OCH
FISKEVÅRDSFÖRBUND
Styrelsen och generalsekreteraren för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund avger härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31.

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE
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 Falklind
Tony Söderblom
Per Larsson
Dan Källman

Förbundsstyrelsen har under året hållit 7 stycken protokollförda sammanträden.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

Organisation och ekonomi
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.
Styrelsen beslutade efter ett gediget arbete om en ny vision och 20 strategiska mål som ska vara
genomförda senast 2024. På ett övergripande plan handlar målen om: 1. Att Sportfiske ska vara den
ledande fiskenäringen i Sverige. 2. Att tillskapa mer resurser för fiskevård, förvaltning och främjande och
3. Att sportfisket och fiskevården ska vara starkt organiserad i hela landet.

Som en del av den nya strategin beslutades det om en ny organisation för Sportfiskarna. Verksamheten
kommer delas in i fem nya regioner och med en central stab i Stockholm med fyra avdelningar. Tanken
med detta är att skapa en tydlig organisation med bra förutsättningar för en fortsatt expansion och
utveckling av förbundet. Expansionen ska ske ute i landet och fylla ut geografiska luckor där vi inte är
representerade idag tex stora delar av Norrland. Ett annat viktigt syfte är att komma närmare
medlemmarna för att förbättra medlemsvården och öka möjligheten att rekrytera fler medlemmar. Den
nya organisationen utgår från våra nuvarande 50 tjänstemän och de tio befintliga kontoren och kommer
börja implementeras från första januari 2019 .
Vi kan lägga ett bra år bakom oss när det gäller ekonomin i förbundet. Vi har varit framgångsrika i vårt
arbete med att hitta finansiering till det praktiska fiskevårdsarbetet. Det statliga anslaget samt lokal och
regional medfinansiering till vår ungdomsverksamhet har ökat under året. Totalt sett ökade vår
omsättning med 20 % jämfört med föregående år och vi kommer redovisa ett överskott i verksamheten
på 929 775 kr.
Fiske- och vattenvård 2018
Förbundet har under 2018 haft en fortsatt positiv utveckling för det praktiska åtgärdsarbetet och har
ytterligare stärkt sin ställning som en av landets största genomförare av akvatisk naturvård. Arbetet
spänner över en stor bredd av åtgärder från återetablering av flodpärlmussla till
vattendragsrestaureringar, utrivning av vandringshinder, återskapande av våtmarker och restaurering av
grunda kustmiljöer.
Av de åtgärder som utförts under året kan särskilt nämnas restaurering av närmare tio våtmarker längs
ostkusten, bland annat på Öland där det nya projektet Ölandsvatten startades upp. Genom etableringen
av ett kontor i Jönköping har åtgärdsarbetet i Jönköpings län kunnat stärkas. Verksamheten har utökats
till Västman lands län genom etablering av ett nytt projekt för fria vandringsvägar i Hedströmmens
vattensystem, som drivs i nära samverkan med Länsstyrelsen. Stor vikt har lagts vid att säkra finansiering
för fortsatt arbete kommande år, vilket bland annat innebär att knappt 15 projekt med en sammanlagd
budget på närmare 20 miljoner kr beviljats ur det för året nya statsanslaget LONA våtmark.
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, länsstyrels~
'y7
samt fiske klubbar och fiskevårdsområden. Flera projekt har bedrivits i samarbete med
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andra ide burna organisationer, exempelvis WWF, Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska
förening.
En stor del av de vattenvårdande åtgärder som genomförs av Sportfiskarna utgörs av tillståndspliktig
vattenverksamhet enligt miljöbalken. Framtagande av underlag och detaljerade projekteringar inför
ansökningsprocesser är därför en central del i arbetet. 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. 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 2018, såväl vad gäller antalet anslutna
medlemmar som den praktiska verksamheten riktad mot barn, unga och tävling.

2016 ökade det statliga anslaget till det organiserade friluftslivet. Paraplyorganisationen Svenskt
Friluftsliv beslut om fördelningen av medlen. Sportfiskarna har genom anslagsökningen avsevärt ökat
genomförandetakten i främjandearbetet, bl. a. via anställda regionala ungdomsansvariga på flera
kontor i landet. De statliga pengarna har också i ökande omfattning växlats upp med lokal och regional
medfinansiering, vilket möjliggjort för ännu fler barn och unga att komma ut i naturen. Sportfiskarnas
portalsatsning inom främjandeverksamheten - Klassdraget- möjliggjorde under 2018 för 15 000 elever
att uppleva en riktig friluftsdag på isen eller vid metevattnet tillsammans med förbundets anslutna
föreningar. Sen satsningens start har 100 000 elever deltagit i Klassdraget. Sammantaget tog förbundet
ut drygt 37 000 barn och unga på fiske och fiskevård via Sportfiskarnas personal och genom bidrag från
förbundet centralt till anslutna klubbar och distrikt.
Många medlemmar i Sportfiskarna tävlingsfiskar och förbundet har under året fortsatt utvecklingen av
befintliga grenar liksom framtagandet av nya tävlingskoncept. Särskilt populärt är tävlingsfisket inom
grenarna pimpel och gädda.
Mycket av förbundets verksamhet inom barn och ungas fiske, tävlingsfiske, lokalt och regionalt
påverkansarbete liksom praktiskt fiske- och vattenvårdsarbete sker ute bland anslutna klubbar och
distrikt. Det är därför mycket glädjande att förbundets medlemsutveckling är fortsatt positiv.
Förbundet organiserade vid 2018 års slut drygt 61 000 sportfiskare och fiskevårdare, vilket är den
högsta siffran på mycket länge.
Betydande samarbeten: Svenskt Friluftsliv, Svenska Postkodstiftelsen
Intressepolitik
Hållbar fiskeförvaltning med Östersjötorsken i fokus har varit en prioriterad fråga. Sportfiskarna har
drivit en framgångsrik informationskampanj mot politiker, beslutsfattare och allmänhet om den
krisartade situationen för Östersjöns torskbestånd och behovet av en hållbar förvaltning. Sportfiskarna
har även verkat för en bättre och mer utvecklad förvaltning av torskfisket i Öresund. Vid sidan om
arbetet med torsken har Sportfiskarna fortsatt verka för en mer hållbar förvaltning av Östersjöns .
laxbestånd genom projektet Laxförvaltning för framtiden. Under 2018 har Sportfiskarna inlett e~
arbete i syfte att skapa möjligheter för sportfiske efter blåfenad tonfisk. Sportfiskarna har

U·
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även verkat för ett utökat skydd för Östersjöns gädd- och abborrbestånd .
Under 2018 har Sportfiskarna innehaft ordförandeskapet 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.
Den växande skarvpopulationen blir ett allt större problem även för sportfisket och inte minst för
fiskevården, där skarven i vissa områden motverkar återuppbyggande av svaga fiskbestånd.
Sportfiskarna har därför verkat för en mer progressiv skarvförvaltning som i större utsträckning utgår
från skarvens påverkan på andra arter och intressen . Sportfiskarna har verkat för skyddsjakt i bl a
Stockholms län tillsammans med Jägarna och fiskerättsägare . Sportfiskarna har även medverkat till att
utarbeta en samnordisk skarvpolicy samt deltagit i EAA:s arbete med skarv.
Miljöanpassningen av svensk vattenkraft samt den förnyade vatten lagstiftningen har varit en av de
viktigaste intressepo litiska frågorna även under 2018. Förbundet har bevakat arbetet med att få den
nya lagstiftningen med tillhörande styrmedel på plats. Sportfiskarna har medverkat i samråd om
utformningen av den kommande nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften samt vid
samråd om klassificering av kraftigt modifierade vatten. Tillämpningen av det nya regelverket är en
högt prioriterad fråga för förbundet att följa . Sportfiskarna samverkar med övriga miljöorganisationer;
SNF, WWF samt Älvräddarna i arbetet.
För att få ett större genomslag för sportfiskebranschens frågor har Sportfiskarna tagit initiativ till en
branschsamverkan för svenskt sportfiske. Under hösten har representanter för naturturism- och
sportfisketurism näringen, redskapstillverkarna, sportfiskehandeln samt landets fiskerättsägarintresse
samlats och lagt grunden till en nationell branschsamverkan. Som ett led i denna samverkan kommer
också ett årligt återkommande nationellt Fiskeforum att genomföras med start i april 2019.
Kommunikation
Under 2018 har förbundet synts mycket i media och drivit en omfattande kampanj för att rädda
östersjötorsken.
Sportfiskarnas kommunikationsavdelning utökades under året med en medarbetare, till totalt fyra på
heltid . Avdelningen ansvarar för både intern och extern kommunikation samt har en viktig funktion i
förbundets intressepolitik .
Den medlemsundersökning som genomfördes 2018 visar att medlemmarna är mycket nöjda med såväl
verksamheten i stort som med medlemstidningen . Svenskt Fiske är nu Sveriges största fisketidning med
utgivning fem gånger per år.
Webbplatsen sportfiskarna.se uppdaterades under året frekvent med nyheter. En stor del av nyheterna
spreds vidare av annan fiskemedia. Sportfiskarnas nyhetsbrev fick under året drygt 20 000 mottagare
som varje månad mottog aktuell information och medlemsförmåner. Sportfiskarna fortsatte även ge ut
nyhetsbrevet pHG.2 med nyheter om försurning och kalkning.
En av årets mer uppmärksammade frågor var krisen för östersjötorsken . Förbundet drev en omfattande
.:
kampanj i frågan, med ett stort antal aktiviteter, däribland, regionala direktutskick av papperstorskar,
debattartiklar, mässor, deltagande under Almedalsveckan, filmer och annonsering i sociala medier. I ~
september deltog H.M. Konungen under en fisketur med turbåt från Landskrona. På båten hölls också
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ett antal presentationer, om torskens situation i Östersjön och det goda exemplet Öresund.
Den årliga Sportfiskemässan hölls i Stockholm i mars och noterade ännu ett nytt besöksrekord. Rekord
slog även gällande antalet medlemmar till förbundet som värvades under mässan .
Ett lättillgängligt informationsmaterial om allemansrätten och fiskeregler färdigställdes under året och
ett nytt filmprojekt om allemansrätten tog genast vid.

Medlemsutveckling
Medlemmar
Föreningar
Distrikt

ö vers1"kt t··or bun dets
Intäkter
Kostnader
Finansiellt netto
Eget kapital

2018

2017

2016

2015

61 147
379
26

60 351
382
26

57 919
383
26

56 012
377
26

utvec kl"mg, t kr

2018

2017

2016

2015

59 174
58 716
471
28 815

47 622
48 530
368
27 885

43 436
41 663
35
28 425

38 725
38 381
73
26 618

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

2018-01-0 1
2018-12-31

2017-01-01
20 17-12-31

Medlemsavgifter

11 039 349

10 663 468

Projektmedel och bidrag

34 799 913

25 308 803

Not

Verksamhetsintäkter

Gåvor
övriga intäkter

Verksam hetskostnader

238 514

107 230

13 096 185

11 542 699

59 173961

47 622 200

-8 044 794

-3 829 721

1

Kommunikation

-34 605 027

-25 979 545

Främjandeinsatser

Fiskevård/Intressepolitik

-7 506 770

-6 475 837

Medlemskap och organisation

-8 559 378

-12 245 042

-58 715 969

-48 530 145

457 992

-907 945

472 614

369 176

-831

-809

Resultat efter finansiella poster

929 775

-539 578

ÅRETS RESULTAT (före fördelning)

929 775

-539 578

929 775

-539 578

1 219 290

1 195 157

-1437249

-645 861

711 816

9 718

Summa kostnader
Verksam hetsresu ltat
Resultat från finansiella investeringar

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

Fördelning av årets resultat enligt ovan:

Arets resultat enligt ovan:
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel:
Avsättning till ändamålsbestämda medel

Kvarstående belopp av årets resultat

9
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BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

3
5

6 608 192
572 143
7 180 335

6 748 557
778 737
7 527 294

6

100 000
100 000

100 000
100 000

7 280 335

7 627 294

0

7 156

0

7 156

4 314 123
33 823
9149515

1 493 286
57 853
3 375 364

13 497 461

4 926 503

19 447 081

11497741

19 447 081

11 497741

8 068 701

17 241 146

Summa omsättningstillgångar

41 013 243

33 672 546

SUMMA TILLGÅNGAR

48 293 578

41 299 840

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank

7

~
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BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

22 729 202

22 719 484

5 374 051
711 816

5 156 090
9 718

28 815 069

27 885 292

Summa eget kapital

28 815 069

27 885 292

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 940 172
3 496 186
14 042 151

1 409 538
3 288 627
8 716 383

19 478 509

13 414 548

48 293 578

41 299 840

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

8

Fritt eget kapital
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp av årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

10
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Förbundets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012 :1 (K3) och FRlls 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 skuldförs.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar
baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.
Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande:
Byggnader
Datorer
Inventarier

2%-10%
33%
20%

Varulager
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. Kollektiv värdering är
tillämpad för homogena varugrupper.

Fordringar
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
2018

2017

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

5
43

6
42

Totalt

48

48

1 095 940
18 986 708

993 161
17 599 049

Totala löner och ersättningar

20 082 648

18 592 210

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

6 386 059
1 642 771
28111 478

5 836 537
1 520 407
25 949 154

Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och generalsekreterare
övriga anställda

Av bolagets pensionskostnader avser 337.681 kr (f.å. 315.094 kr) generalsekreteraren.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2018

2017

Reavinster
Ränteintäkter

449 339
23 275

331 333
37 843

Summa

472 61 4

369 176

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

8611250
0
0

8611250
0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 611 250

8 611 250

Ingående avskrivningar
Om klassificeringar
Arets avskrivningar enligt plan

-1 862 693
0
-140 365

-1 722 328
0
-140 365

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 003 058

-1 862 693

6 608 192

6 748 557

Not 3 Byggnader och mark

Utgående planenligt restvärde

'ff·Jo
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

3416281
277 000

3 090 078
326 203

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 693 281

3 416 281

Ingående avskrivningar enligt plan
Arets avskrivningar enligt plan

-2 637 544
-483 594

-2 162 529
-475 015

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 121 138

-2 637 544

572 143

778 737

2018

2017

100 000

100 000

100 000

100 000

2018-12-31

2017-12-31

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

369 714
8 779 801

420 622
2 954 742

Summa

91 49515

3 375 364

Utgående planenligt restvärde

Not 6 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde
SPESAB, arg nr 556812-8408

Utgående anskaffningsvärde

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not 8 Förändring i eget kapital

Balanserat
kapital

Ändamålsbestämda
medel

Kvarstående
belopp av
årets resultat

Belopp vid årets ingång
överföring av föregående års
resultat
Nyttjande av ändamålsbestämda medel
Avsättning till ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp av årets resultat

22 719 484

5 156 090

9 718

Utgående balans

22 729 202

5 374 049

711 816

Ingående
balans

Avsatt

Utnyttjat

Utgående
balans

Fiskevårdsfonden
Kompetensutveckling
Främjande/Klassdraget
Storstadsnära fiske
Fiskesnack
Ekonomisystem
Ge fan i våra vatten
Naturbonus
Gåvor till rovfiskprojekt
Unga Sportfiskares förbund
Rädda en gädda
Kolsvart
100-årsjubileum

1 651 674
7 338
602 163
134 538
168 010
58 131
1 540 973
23 844
6 000
963 421
0
0
0

277 981
0
0
0
0
0
519313
0
19 960
0
102 620
117 375
400 000

181 955
0
123 181
0
168 010
997
699 995
0
7 652
37 500
0
0
0

1 747 700
7 338
478 982
134 538
0
57134
1 360 291
23 844
18 308
925 921
102 620
117 375
400 000

Summa

5 156 092

1 437 249

1219290

5 374 051

9 718

-9 718
-1 219 290
1 437 249
711816

Not 9 Ändamålsbestämda medel
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Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
802004-4288

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31

2017-12-31

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Övriga poster

1 429 087
449 020
11 138 872
1 025 172

1 148
360
6 667
540

Summa

14 042 151

8 716 383
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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 2018.
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 2018 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen .
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

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 revisionsbevis 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 revision 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
revisionsbevis 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 .

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

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 jag identifierat.

4-'
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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.

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 18 februari 2019

Rappo rt om andra krav enligt lagar och
andra fö rfattninga r
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Sveriges Sportfiske
och Fiskevårdsförbund för räkenskapsåret 2018.
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
Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, Org.nr 802004-4288

