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Revisionsberättelse 2006
Undertecknade, som vid ordinarie årsmöte med Skandinaviska Vibrationsföreningen, SVIB
valdes att som en av två revisorer granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning
för verksamhetsåret 2005-09-01 till 2006-08-31, får härmed lämna följande revisionsberättelse.
Vid den ordinarie revisionen förra året noterades brister i föregående års räkenskaper. Dessa
brister är nu korrigerade och årets redovisning är förbättrad på några punkter. Samtliga
balansposter är avstämda och överensstämmer med aktuella saldon och vi tillstyrker att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsårets räkenskaper och förvaltning. Dock vill
revisorerna påpeka följande punkter:
•
Skattefrågor
Vi har upptäckt fel i deklarationen till skatteverket, rättelse har inskickats. Vi har ännu inte fått
svar från skatteverket. Efter förra årets samtal med skattemyndigheten vill vi än en gång
poängtera att SVIB är en näringsdrivande förening.
•
Deklaration till skatteverket
Deklarationen skall undertecknas av behörig firmatecknare och bilaga N1 skall normalt skickas
med deklarationen, alternativt kan "mindre" föreningar skicka in Resultat- och Balansräkningar
tillsammans med deklaration. I år lämnade föreningens ekonomitjänst in rättelse på eget bevåg
och endast med tur fick den tillbaka utan registrering.
•
Moms
Förra året upptäcktes ett formellt fel avseende den redovisade momsen, vilket eventuellt kunde
leda till att vi ej erhåller aktuellt belopp tillbaka = 13.588:-. Vi har nu erhållit detta belopp
tillbaka.
•
Fakturor och verifikat
Fakturor och verifikat har nu bättre kvalitet avseende organisationsnummer, adresser och
kontonummer m.m..
•
SNT
I övrigt kan det noteras att skulden mellan föreningen och SVIB Normtjänst AB (SNT) är
40.000:-, efter årets återbetalning av 16.144,50:- från SNT. Vi föreslår som tidigare att SNT
snarast återbetalar denna skuld, då det är olämpligt att styrelsemedlemmar har ekonomiska
förehavanden mellan föreningen och styrelsens ledamöter, eller av styrelsens ledamöters
kontrollerade bolag. Detta gäller speciellt om lånet inte sker till marknadsmässiga villkor,
m.a.o. att ränta debiteras på marknadsmässiga villkor.
•
Föreningens bokföring
Föreningens bokföring sköts idag av SNT anvisad ekonomitjänst, vilken återigen utfört
konteringar och skatteunderlag som är gravt felaktiga. Speciellt är den bristande kunskapen om
bokföring, ekonomi och skattefrågor allvarlig. Vi föreslår att föreningens ordförande
tillsammans med styrelse och revisorer byter den använda ekonomitjänsten, och löser den på
annat sätt. I detta sammanhang bör man beakta att föreningen SVIB ej bör ha samma
ekonomitjänst som företaget SNT, då risk för sammanblandning och jäv föreligger.

Sammanfattning
Revisionen har nu slutförts och räkenskaperna har rättats till och noggrant kontrollerats.
Föreningen gör i år en mindre förlust (3.670,37:-) under året. För framtiden bör föreningens
ekonomitjänst skiljas helt från SNT. Förutsatt att skatteverket godkänner årets rättade
deklaration föreslås att ingen omprövning sökes för tidigare deklarationer. I och med aktuella
korrigeringar, stämmer Resultat- och Balansräkningen och alla balanskonton är kurranta,
varför vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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