
REVISIONSBERÄTTELSE 

Revisionsberättelse för NNS ekonomisk förening med  
organisations nr. 802420-2502 

Vi har granskat styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2020.  Det 
är styrelsen som har ansvaret för föreningens förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är 
att uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring på grundval av vår revision. 

Vi har granskat protokoll. Räkenskaperna har genomlysts och stickprov har genomförts. Vi har 

kontrollerat att redovisade tillgångar finns på kontona vid årsskiftet. 

Föreningen har ett mycket stort underskott på cirka 1,5 miljon kronor, cirka 500 tusen kronor är budgeterat. 

När vi läser protokollen ser vi inte att det beslutats om några åtgärder av betydelser. Att ha ett så stort 

underskott utan att föreslå konkreta åtgärder ser vi som allvarligt. Det finns medel för att finansiera detta i 

år men det behöver omedelbart åtgärdas av styrelsen.  

Bokföringen är svår att följa. Poster har inte vidimerats, de saknas deltagarlistor på vad vi anser ett korrekt 

sätt. Fakturor har vidimerats via separata mail som vi inte kunnat följa. Vidare är det svårt att följa beslut 

om varför styrelsen valt vissa leverantörer och konsulter. Det finns risk att styrelsen inte valt det mest 

fördelaktiga alternativet utan istället gått på det som funnits närmast till hands. Vi vill även lämna kritik för 

detta. 
 
Då verksamheten kraftigt påverkats av Covid har vi haft svårighet att bedöma om styrelsen levererat den 

verksamhet de har uppdrag att genomföra. Vi överlåter därför denna fråga till årsmötet. 

Vi bedömer trots kritiken att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet 

Vi rekommenderar årsmötet att använda sig av en auktoriserad revisor. Då det finns en hel del att åtgärda 

föreslår vi att det avsätts 30.000 kr för detta. 

Vi rekommenderar också årsmötet att besluta om ett arvode för lemmana revisorerna. Vi föreslår ett fast 

belopp kombinerat med ett mötesarvode som motsvarar det som styrelseledamöterna har. 

 Vi tillstyrker att årsmötet beslutar: 

att: Resultat och balansräkning fastställs  

att: Styrelsens  ansvarsfrihet. 

Av föreningen valda revisorer  
2021-04-21 
Partille / Göteborg 
Anna Strand/Johan Fält 
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