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Nationella nätverket för samordningsförbund – revisionsmöte 2021
Bakgrund
Denna rapport syftar till att sammanfatta väsentliga iakttagelser från vår (KPMG AB) granskning av räkenskaper och förvaltning i
föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund avseende räkenskapsåret 2021.
Vår granskning är inriktad på att fastställa om redovisningen, med tillämpligt väsentlighetskriterium, ger en rättvisande bild av
verksamheten för att kunna uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen. Rapporten gör därför inte anspråk på fullständighet.
Därutöver är vårt mål att använda den kunskap om föreningen vi erhållit för att bidra med konstruktiva kommentarer och
rekommendationer.
Denna rapport är endast avsedd för ledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller delvis, utan vårt skriftliga godkännande.
KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som en följd av innehållet i rapporten.
Linköping den 2022-06-03

John Johansson
Partner
KPMG AB
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Ansvarsområden
Styrelsens ansvar (och, där tillämpligt,
företagsledningen)

Styrelsen är skyldiga att (med hjälp av ledningen) upprätta finansiella rapporter i enlighet med tillämpligt regelverk som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Ledningen har ansvar för att förse revisorn med tillgång till all information som är relevant för upprättandet av de
finansiella rapporterna, ytterligare information som har begärts och obegränsad tillgång till personer inom föreningen.

Revisorns ansvar

Utforma och uttala oss om de finansiella rapporter som har upprättats av ledningen under överseende av styrelsen. En
revision av de finansiella rapporterna befriar dock inte styrelsen eller ledningen från deras ansvar.

Revisorns ansvar – Oegentligheter

Designa och implementera lämpliga åtgärder för att identifiera, bedöma och få tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna på grund av oegentligheter.
Agera på lämpligt sätt vid oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som identifieras under revisionen.
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Til ämpade redovisningsprinciper och andra områden
Område
 sadfsdafsdaf

Sammanfattande kommentarer

Årsredovisningen

 K1 regelverket tillämpas i föreningen
 Utformning av årsbokslutet bedöms i allt väsentligt korrekt

Finansiellt resultat och
ställning

 Föreningens finansiella resultat och ställning bedöms rättvisande

Efterlevnad av skattelagstiftning och annan
lagstiftning

 Vi bedömer att skatter och avgifter har hanterats korrekt

Fortlevnadsprincipen

 Inga indikationer visar på att fortlevnadsprincipen inte ska tillämpas

Skadeståndskrav och
tvister

 Vi har inte identifierat några väsentliga tvister
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Identifierade felaktigheter
De betydande felaktigheter som identifierats under revisionen och deras
uppskattade ekonomiska påverkan på resultat före skatt sammanfattas i
tabellen nedan.
Rättade felaktigheter:
- Inga

Orättade felaktigheter:
- Inga
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Övriga noteringar
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Övriga noteringar
Skatteskuld

Föreningen har själva noterat en differens mellan bokföringen och underlag gällande moms
om 27tkr. Utreding för 2021 har skett vilket visar att felet ligger i de ingående balanserna.
Föreningen har själva kommenterat att det var rörigt under 2020 och vi förstår att det har
skett en del förändringar på ekonomisidan.
Föreningen bör under året reda ut vad differensen bestå av för att kunna åtgärda den på rätt
sätt.

Rutin kring betalningar

Vår granskning visar att föreningen har en rutin som involverar två i förening vid bank
betalningar. Dock finns det möjlighet att den inte följs då redovisningskonsulten har fulla
rättigheter att utföra en betalning själv.
Föreningen bör skapa en process där redovisningskonsulten förbereder betalningen men att
någon eller några från föreningen gör det slutliga attest för utbetalning.
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The contacts at KPMG in connection with this report are:
John Johansson
Partner
KPMG Östergötland
Tel: 0709 81 20 91
john.johansson@kpmg.se
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