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Utredning angående revision av NNS

Bakgrund
Vid NNS årsmöte den 29 oktober beslutades att uppdra till kassören Kenneth

Andersson och ledamot Fredrik Lundin att tillsammans med tjänsteman Ola

Andersson utreda frågan om NNS ska anlita extern revision för att granska

styrelsen. Förslaget har framförts av nuvarande revisorer men frågan har även

väckts av revisorer under tidigare mandatperiod.

NNS formella förutsättningar
NNS bolagsform är ideell förening. Enligt Bolagsverket är en ideell förening en

juridisk person och kan därmed själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och

vara part i rättegångar. Som ideellt får man i regel räkna varje syfte som inte är att

främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En näringsdrivande ideell förening

driver någon form av näringsverksamhet. En näringsdrivande ideell förening kan i

vissa fall behöva ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte

något annat är bestämt i stadgarna.

En revisor ska

- vara minst 18 år

- inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud

- inte ha förvaltare.

Om föreningen är större krävs att revisorn är auktoriserad. Större företag är

företag som uppfyller två eller alla tre av följande kriterier under båda de senaste

två räkenskapsåren:

- fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret

- mer än 40 miljoner kronor i balansräkning

- mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Om ovanstående villkor inte uppfylls kan uppdraget skötas av en förtroendevald

person som har kunskaper i redovisning och är oberoende gentemot styrelsen.

Bokföringsskyldighet och årsredovisning
En ideell förening är bokföringsskyldig om föreningen har tillgångar som

överstiger en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet.

Föreningen är skyldig att upprätta en årsredovisning när den når upp till mer än

ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
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Mer än 50 anställda i medeltal.

Mer än  40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.

Mer än  80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar

som det finns för exempelvis ekonomiska föreningar och handelsbolag. Däremot

finns det lagar som kan tillämpas i de fall den ideella föreningen bedriver

näringsverksamhet dvs lagar om bokföring osv.

Ovan enligt Bolagsverket och Skatteverket.

Vidare så beskrivs liknade förutsättningar för revisionen på www.Föreningar.se :

Auktoriserad revisor

Endast i mycket stora föreningar ställs krav att föreningen har en auktoriserad

eller godkänd revisor. I mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett

förtroendeuppdrag och helt ideellt.

Skatteverket ger rådet till ideella föreningar att oavsett om en revisor är

auktoriserad eller inte, bör föreningen se till att han eller hon uppfyller följande

kvalifikationer:

▪ vara en person som har förtroende från samtliga medlemmar

▪ ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska

förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är större i en stor förening

än i en liten förening med enkla förhållanden

▪ vara oberoende gentemot föreningsledningen

▪ vara myndig

▪ inte vara försatt i konkurs

NNS verksamhet
NNS omsluter knappt 4 mkr En stor post är tjänstemanastöd som köps av

medlemmarna, arvoden till styrelsen samt utvecklings och

utbildningsverksamhet. Utbildningsverksamheten kostnader balanseras i stort av

avgifter för dessa utbildningar.

Överväganden
Nedan beskrivs aspekter som bör beaktas vid val av fortsatt organisering av

revisionen.
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Förtroende
Revisionen uppdrag är att granska så att styrelsen har utfört det som

medlemmarna via årsmötet har beslutat eller utryckt. I uppdraget ingår att

granska så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av de ekonomiska

förehavandena, att styrelsens kontroll är tillräcklig och att verksamheten är

ändamålsenlig.  Revisorernas arbetssätt ska vara främjande dvs de ska bidra till

att styrelsen gör rätt. Det innebär att revisorerna ska besitta sådan kunskap som

är relevant för uppdraget,  kommunicera med styrelsen i god tid om frågor och

iakttagelser och kunna presentera en adekvat revisionsberättelse till årsmötet då

ansvarsfrågor avgörs.

Detta arbetssätt kräver att revisorerna har god kännedom om NNS verksamhet

och hur NNS är organiserat. Det är också en fördel om revisorerna har god

kunskap om samordningsförbund som fenomen.

Om de ovan beskrivna förutsättningarna inte uppfylls riskerar revisionens och

ytterst också NNS förtroende bland medlemmarna att urholkas.

Kvalitet
Revisionen ska genomföras med tillräcklig kvalitet. I bolagsverket och

skatteverkets rekommendation så behöver revisionen inte utföras av extern

revisor som har någon form av auktorisation när föreningens storlek inte är större

än motsvarande NNS. Däremot ska utsedda revisorer ha elementär kunskap om

redovisning och styrning och ledning av en förening. Om inte så är fallet bör

revisorn inte ta på sig detta uppdrag.

Att revisionen utförs på ett lämpligt sätt påverkar också förtroendet för

revisionen och föreningen.

Utveckling av revisionen
För att främja så att revisionsuppdraget utförs på ett för NNS ändamålsenligt sätt

bör revisorerna delta på strategiska styrelsemöten. Dessa kan vara inför

budgeten, årsredovisning eller andra betydelsefulla frågor.

Revisionen bör ha ett mindre anslag till sitt förfogande för att tillfälligt kunna

anlita sakkunnig. Denna sakkunnig behöver inte vara någon revisor utan kan

exempelvis vara en ekonom från något förbund. Beloppet bör vara ringa och

motsvara 5 tkr/år.

Förslag till årsmötet
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NNS styrelse föreslås besluta

att förorda samma organisering av revisionen som hittills

att förorda årsmötet att avsätta motsvarande 5 tkr i årligt anslag för köp av tjänst

för revisorerna

att föreslå årsmötet att godkänna rapporten och betrakta uppdraget som slutfört
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