
Revisionsberättelse 

Undertecknade vid Södertälje Båtklubbs årsmöte utsedda revisorer, har granskat klubbens 
mötesprotokoll, räkenskapshandlingar och förvaltning för verksamhetsåret 2020-01-01 -
2020-12-31. Vid revisionen har vi funnit: 

att styrelsen behandlat de frågor och uppdrag, som framkommit vid årsmötet och övriga 
medlemsmöten. Vi har dock funnit vissa brister i styrelsens arbete. I 
styrelseprotokollen saknas i en del fall tydlig redqvisning av innebörden av fattade 
beslut. Protokollet från det extra årsmötet, som hölls digitalt l 0-13 april 2020, skrevs 
först i slutet av året efter påpekande från revisorerna. Den omfattande ombyggnaden 
av Hamnvärdsstugan på Slandö Kalv har genomförts och fakturerats men någon 
redovisning av vad som utförts och vad som återstår att göra har revisorerna inte fått 
del av. Vi har också noterat att samarbetet inom styrelsen har gnisslat, delvis pga 
restriktionerna under coronapandemin men också orsakat av dålig kommunikation 
inom styrelsen. Att detta resulterat i att kassören lämnat sitt uppdrag i förtid finner vi 
särskilt olyckligt för klubbens verksamhet. 

att klubbens bokförda tillgångar den 31 december 2019 har överförts från föregående års 
förvaltning 

att över samtliga utgifter finns tillfredsställande verifikationer 

att den kontanta kassan och klubbens likvida medel överensstämmer med bokföringen 

att klubbens egendom är försäkrad till betryggande belopp 

att klubbens tillgångar upptagits till rätta värden, som inte överskrider de verkliga 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi årsmötet att bokslutet fastställs, att årets 
resultat, 32 809 kr samt ingående balanserade resultat 1 147 446 kr, totalt 1 180 255 kr 
balanseras i ny räkning och att styrelsen, trots vår ovan framförda kritik mot styrelsens arbete, 
beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 

Kommentar: 

Årets avskrivning på klubbhuset har gjorts med 38 384 kr, på Svetruck med 30 589, på övriga 
investeringar med 214 822 kr samt på inventarier med -243 871 kr, totalt 39 924 kr. 

Södertälje Båtklubbs låneskuld vid bokslutstillfället uppgår till 1 097 640 kronor. 

Södertälje den 27 januari 202 1 

UlfVmteg 
~~ 
Åke Persson 


