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Svensk lettiska föreningen 

Revisionsberättelse för året 2015 
Enligt Svensk lettiska föreningens stadgar (23 §) ska förtroendevalda revisorer genomföra 
granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning: ”Revisorerna skall 
granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 
I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.” Tyvärr 
har revisorerna, Vija Freimanis och Peteris Timofejevs Henriksson inte haft all begärd 
information för att genomföra revisionen i tid och inkomma med revisionsberättelse den 12 
april, d.v.s., fjorton dagar innan årsmötet den 26 april 2016. Trots att revisorerna tog kontakt 
med kassören, Mudite Hoogland Krasts, redan den 12 februari 2016, fick revisorerna ta del av 
föreningens räkenskaper endast under mötet med kassören den 30 mars 2016, d.v.s., fyra 
dagar senare än stadgarna föreskriver (23 §: ”Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna 
tillhanda senast en månad före årsmötet.”). Det sista svaret från föreningens ordförande 
angående revisorernas begärda information inkom den 14 april 2016. På grund av detta har 
föreningens revisorer valt att redogöra för den förda revisionen på ett mer detaljerat sätt än det 
är brukligt.  

   

Ekonomisk förvaltning 

Räkenskaperna är förda i god ordning sedan Mudite Hoogland Krasts valdes till kassör den 2 
juni 2015. Revisorerna vill dock rekommendera att bokföreningen förs på ett ännu mer 
överskådligt sätt, som skulle underlätta granskningen av föreningens räkenskaper i framtiden.  

Föreningens inkomster och utgifter är, stort sett, förda enligt god bokföringssed och är, oftast, 
styrkta med verifikationer. Det bör dock anmärkas att flera utgiftsposter (sammanlagt om 
1752 kronor) från februari till mars 2015 saknade tydliga verifikationer (kvitton). Detta 
föranledde en utdragen korrespondens med föreningens ordförande som hade påtagit sig 
kassörsuppgifter under denna period (under perioden januari-juni 2015 hade föreningen ingen 
kassör och föreningens ordförande utförde kassörsuppgifter vid sidan av sitt uppdrag). 
Föreningens ordförande har inkommit med godtagbara förklaringar kring de flesta av 
utgiftsposterna, som saknat verifikationer, och återbetalat en del av de utgifter som saknar 
verifikationer (sammanlagt 527 kronor). Revisorerna betonar, att avsaknad av kvitton inte på 
något sätt kan anses vara en acceptabel företeelse när det gäller verifikation av utgifter i en 
ideell förening, i synnerhet om dessa utgifter utgör en relativt stor del av föreningens budget.  

Det bör också påpekas, att revisorernas arbete bör underlättas med rimligen skyndsamma svar 
på de frågor som revisorerna ställer till föreningens styrelse så att revisorerna kan inkomma 
med sin berättelse i stadgeenlig tidsperiod (d.v.s., fjorton dagar innan årsmötet). Det är svårt 
att betrakta två veckors svarsperiod som en rimlig tid för att besvara revisorernas frågor. Detta 
har tyvärr föranlett förseningen i sammanställningen av revisionsberättelsen.  

 

Styrelsens arbete  

Enligt stadgarna (§ 24) skall den vid årsmötet valda styrelsen inom sig utse en kassör för 
föreningen. Detta skedde dock inte under 2014, vilket innebär att föreningen saknade  kassör 
under de första fem månaderna 2015, vilket i sin tur innebär att styrelsen inte har följt 
föreningens stadgar i detta avseende. 
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Trots nämnda anmärkningar, men i hopp om att föreningen genomför de förbättringar i 
bokföringen, som vi har rekommederat, tillstyrker vi  

att årsmötet fastställer den framlagda resultat- och balansräkningen och 

att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

  

 

Stockholm, den 15 april 2016 

 

Vija Freimanis   Peteris Timofejevs Henriksson 

 


