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Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola 

Org nr 872400-0958 

 

PM till styrelsen med revisionsnoteringar från räkenskapsåret 2021 

Vi har nu slutfört vår revision avseende räkenskapsår 2021 och vill framföra följande 

synpunkter till styrelsen. 

1. Resultatutvecklingen 

 

Under 2021 erhöll stiftelsen pga pandemin extra bidrag från stiftelsegrundarna vilket 

inneburit att stiftelsen redovisar högre anslag och bidragsintäkter jämfört med f g år. 

Även intäkter avseende konferens och fortbildningsverksamheten har ökat jämfört med 

tidigare år. Vi vill ändå påtala vikten av att styrelsen aktivt följer stiftelsens 

resultatutveckling och vidtar åtgärder vid behov.  

 

2. Stadgar 

 

Av stiftelsens stadgar framgår inte att försäljning av konferenspaket ska vara en del av 

stiftelsens ändamål.  

Styrelsen anser inte att stadgarna behöver ändras i detta avseende (protokoll 2011-09-16).  

Vi vill återigen uppmärksamma styrelsen på dess ansvar att noggrant följa 

resultatutvecklingen för denna verksamhetsgren. 

 

3. Intern kontroll  

 

Attester- För att säkerställa en god intern kontroll bör två personer i förening genomföra 

samtliga betalningar. Under 2021 har detta implementerats. Vi rekommenderar styrelsen 

att fullfölja arbetet med resterande del av internkontrollplanen eller motsvarande. Denna 

bör även innehålla  rutiner kring hantering av närståendetransaktioner dvs dels 

dokumentation, dels attestordning kring dessa transaktioner. 
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4. Avlämnande av årsredovisning, aktuell styrelse 

Vi vill göra styrelsen uppmärksam på stadgarnas 4§ ang avlämnade av årsredovisningen. 

Av paragrafen framgår att styrelsen inom två månader efter räkenskapsårets slut ska 

avlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning. 

Stiftelsens stadgar anger således en snävare tidsram än stiftelselagen. 

Vi vill även påtala att ändringar av styrelseledamöter utan dröjsmål ska registreras hos 

Länsstyrelsen. 

 

5. Blandad verksamhet 

Då stiftelsen bedriver både momspliktig och momsbefriad verksamhet vill vi påtala vikten 

av att korrekta fördelningsnycklar används för att fördela den ingående momsen mellan 

dessa verksamheter. Det är viktigt att dokumentation finns över skälen till den 

fördelningsgrund man valt att utgå ifrån. Fördelningsgrunderna ska ses över årligen så att 

de anpassas utifrån förändringar i verksamheten. Vi rekommenderar styrelsen att se över 

denna utan dröjsmål. 

 

 

 

 

Örebro den 23 Mars 2022 

 

Charlotta Ekman 

Auktoriserad revisor 

Larz Lundberg 

Revisor utsedd av Region Örebro län 

 

 

 

Kristina Bengtsson-Nilsson 

Revisor utsedd av Region Värmland 

Ylva Ekberg 

Revisor utsedd av skolans stödförening 

 



Verification

Transaction ID H1DnK3uf5-HkO2FndGc

Document pm till styrelsen 2021.pdf

Pages 2

Sent by Charlotta Ekman

Signing parties

Ylva Ekberg Ylva.Ekberg@moelven.se Action: Sign Method: Swedish BankID

kristina Bengtsson kristina.bengtsson-nilsson@arvika.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Larz Lundberg larz.lundberg@orebro.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Charlotta Ekman Charlotta.ekman@se.gt.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to Ylva.Ekberg@moelven.se
2022-03-23 16:17:47 CET,

 

E-mail invitation sent to kristina.bengtsson-nilsson@arvika.se
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Clicked invitation link Ylva Ekberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36,2022-03-23
16:18:24 CET,IP address: 193.160.123.12

 

Clicked invitation link kristina Bengtsson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; CLT-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36,2022-03-
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Clicked invitation link Larz Lundberg
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 11; DN2103 Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0
Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36 OPR/62.4.2254.61190,2022-03-23 21:45:28 CET,IP address: 83.233.42.172
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