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VAD ÄR EN REVISIONSBERÄTTELSE?
En revisionsberättelse är revisorns sammanfattning av föreningens bokslut 
(också kallad resultat- och balansräkning) och styrelsens arbete. Revisorn är en 
därmed en person som har till uppgift att granska detta och se till så att allting har 
gått rätt till när det kommer till föreningens hantering av pengar.

Revisorn samlar in allt ekonomiskt underlag och granskar det, därefter skriver 
revisorn en revisionsberättelse där hen ger sitt godkännande eller inte för hur  
resultat- och balansräkningen och hur all ekonomihantering gått till under året. 
Hen granskar också styrelsens protokoll för att se om styrelsen följer besluten 
som de har kommit överens om.

Om du vill veta hur ett bokslut skrivs, se mall för mer info.

Vem ska skriva revisionsberättelsen?
Det är den valda revisorn som ska skriva revisionsberättelsen. Vem som är 
revisor är det upp till årsmötet då det är årsmötet som utser en lämplig revisor. 
Revisorn måste vara utomstående från föreningens styrelse. Revisorn ska heller 
inte vara medlem i föreningen eller ha någon form av släktskap med någon i sty-
relsen. Det är mycket viktigt att revisorn är helt frånkopplad från föreningen och 
styrelsen för att kunna göra en opartisk bedömning och granskning.

Revisorn fungerar lite som medlemmarnas förlängda arm. Det är revisorn som 
ansvarar för att styrelsen exempelvis inte glömmer bort vad som beslutades  
under årsmötet och som ser till att föreningens pengar används till det som det är 
tänkt för. Revisorns uppgift är därmed att granska styrelsens och kassörens  
arbete, det vill säga se till så att de gör rätt. 



När ska den skrivas och hur?
Revisionsberättelsen skrivs en gång om året, strax innan årsmötet hålls men 
det betyder också en del granskning under året. Revisionsberättelsen är ett 
skriftligt dokument där revisorn berättar om sitt arbete, om vad revisorn har gran-
skat (t. ex. styrelseprotokoll, kassaböcker, resultat- och balansräkning osv.), de 
slutsatser som revisorn har dragit och hur revisorn tycker att styrelsen har skött 
sitt arbete under året. Avslutningsvis innehåller revisionsberättelsen datum och  
underskrifter.

Under årsmötets gång har revisorn även i uppdrag att föreslå årsmötet om ifall 
styrelsen ska bli beviljade ansvarsfrihet eller inte för sitt arbete det gångna året. 
Revisorn presenterar sin granskning/berättelse för medlemmarna varje årsmöte. 
Detta görs innan årsmötets beslut i ansvarsfrihetsfrågan.
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MALL: REVISIONSBERÄTTELSE
Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Föreningens namn

Rapport om årsredovisningen 

Vi har granskat årsredovisningen för Föreningens namn 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror 
på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rim-
lig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Uttalanden

I denna revision har jag granskat......... och …...............

Jag anser att denna revision är godkänd. Föreningen har …...…........................

Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för  
räkenskapsåret.

Ort. ÅÅ-MM-DD

Revisorns underskrift:   

___________________________________

Namnförtydligande

___________________________________
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