
Revisionsberättelse  
för kulturföreningen Ormen avseende verksamhetsåret 2019 

 

Undertecknande har tagit del av kulturföreningen Ormens (nedan, Ormen) bokföring och 

annan information rörande föreningens ekonomiska förvaltning. Revisionen har utförts enligt 

god sed. 

 

Ormen har under verksamhetsåret 2019 bytt bokföringsbyrå. Detta har medfört att de 

boföringsrutiner som användes vid början av året ändrades. Den nya bokföringsbyrån ställde 

också krav på att Ormen skulle byta bank till Nordea, vilket också skedde. Det granskade 

materialet är i någon mån i oordning. Underlad sknas. Verifikationer som tidigare hade egna 

verifikationsnummersserier (tex, löner, kundfakturor, iZettletransaktioner) har inte det efter 

överlämningen. Underlag saknas för ganska många transaktioner, i en del fall finns underlag 

fastän det i verifikationstext anges att underlag saknas. Ett antal underlag var felnumrerade 

eller bara insatta i pärmar på fel ställe. Det finns felförningar, alltså belopp som hamnat på fel 

konto, exemplevis kommunens kulturbidrag. 

 

Trots allt kan vi inte finna några tecken på att ekonomin inte skötts väl eller att något 

oegentligt förekommit och saldon å föreningens bank konton och skattekonto stämmer. Alla 

transaktioner som har underlag kan relevans till Ormens verksamhet. 

 

Vi har rapporterat detta till styrelsen och krävt att bokföringen framgent måste 

förbättras. Vår rekomendation är att detta sker genom att Ormen byter bokföringsbyrå.  

 

 

Resultatet för 2019 innebär en förlust om ca en kvarts miljon kronor. Föreningens ekonomi är 

god och förlusten innebär ingen fara för verksamheten i ett kort perspektiv men eftersom 

förlusten beror på minskade intäkter som inte styrelsen rår över (bidrag) så är det viktigt att 

styrelsen anpassar budget och kostnader relaterade till verksamheten under verksamhetsåret. 

 

Vi rekommenderar  styrelsen att så fort beslut finns om kommunens kulturbidrag, och 

om den lägre nivån står sig, anpassa budgeten till detta direkt. 

 

Vi vill också tillägga att vi är medvetna om att Ormen under 2019 har haft problem med att 

flera meddlemmar i styrelsen inte kunnat deltaga i arbetet vilket inte har kunnat kompenseras 

med supleanter. Vi vill tacka styrelsen för det fantastiska jobb de trots allt har gjort. 

 

Med ovanstående punkter kommunicerade till styrelsen och hanterade av dem rekommenderar 

att årsmötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året 2019. 

 

 

Haninge 2020-03-26 

 

 

 

 

 

           [Arne Iderfors, Ormens revsior,  

          (Loiuse Edberg signerar inte pga Covid-19) 


