REVISIONSBERÄTTf,LSE
Avseende Alpha Divers Carlskrona
Orgnr 802464-1352

Jag lra^r_granskat räkenskaperna

ftir verksamhetsåret 201r-01-0r 2012-12-3r samt
2013-0 r_01 2013-05-3 I
Det är styrelsen som har ansvaret ltir räkenskapshandlingarna
och förvaltningen. Mitt ansvar är an uttala mig om räkenskaperna på grundval av min revisionl

-

Revisionen har utförts i enriehet med god revisionssed.
Det innebär attJag pranerat och genomfört
ftirsäkå
mig
om
e1"a
*r."J"p"."" inte innehåiler väsentliga fet. En
J1"]ie
revlsron Innerattar aft
",i ftir beiopp
grarska ett urval av underragen
och annan informatior,, ;;tk;;_skaps handtingarna . I en revision ingår också att p"rouu
r"douiJning.pri".ip";";;;;;iii;;;;l;;""
dem samt afl bedöma den sarnrade informationen i rak.nrkuprhuno,,ngarna.
""
Jag anser att min revision
ger rimlig grund för mitt uttalanden nedan.

:::fl:::ig^*f

Styrelsens ledamöter har enliet min.bedömning inte handlat
i strid rned ltireningens stadgar.
Styrelseledamöterna har inte iidtagit nagon.atial eii",
tilr någon nirsummerse som
ö"n,w'rrvraiga
enligt min b_edömning kan ltiranleda ersättningsskyldighä,

varförjag tillstyrker

att slrrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet fiir räkenskaosåren.

PS Eft revisions PM med noteringar har överlämnats

till

styrelsen DS

Noterinsar Alpha Divers Carlskrona

I

2011-2013.

l/21

medlemsregistret ftjr 2013 finns upptagna medlemmar som ej betalt medlemsavgift (röd markerade)

Listan upprättad 2812, bokftiringen är per

31

I

5 2013.

Vilket beslut har styrelsen tagit beträffande kassörens rätt att betala räkningar utan ordfijrandes
attest ?

Inga räkningar är attesterade under dessa år (201 I -201 3)
Insättning på bankkontot från Plusgirot varftir bokftirs det inte direkt från pG

?

20tl
Ver.nr 14 Underlag saknas vem har gjon trycket

?

Ver nr 23 Var finns insättningen
Ver nr 38 Underlag för inköpet saknas
Ver nr 48-49 Underlag saknas

,

vilka var det och var

?

Ver nr 54

Ver nr 66 Reseräkning saknas

^

2012
Ver nr l4 Årsmöteskostnad är boklitrt som ftirbruknings material
Ver nr 17 årsmötes kostnad (annons)

Ver nr 50 Sponsring bokfiin övriga bidrag borde bokfiiras på sponsringskonto med uppgi{t om vem
som sponsrat.

Ver nr 62 Underlag saknas vilka och var

2013

?

2/2/

vid genomgång med ordltirande och kassören framkom att man hade olika uppfattningar
om vilka
medlemmar som inte behöver betala medlemsavgift. Detta bör styrelsen
tydligt besluta'om och eventuellt
skriva in i stadgarna så ingen oklarhet råder.
Försäljning av liireningens lager av badbyxor tvistade man om.
ord{tiranden och kassören kommer inte alls överens utan misstänker
varandra ltir oegentligheter.
Inget som framkom i räkenskaperna

