
7 april 2020 Bilaga 4 

REVISORERNA 

Förteckning över revisionsberättelser från 
stiftelser och förbund 

Bilaga till revisionsberättelse Region Norrbotten 2019 

• Revisionsberättelse 2019, GE Broms egnahemsstiftelse

• Revisionsberättelse 2019, Norrbottens Föreningsarkiv

• Revisionsberättelse 2019, Stiftelsen Ájtte

• Revisionsberättelse 2019, Stiftelsen Norrbottensteatern

• Revisionsberättelse 2019, Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Stipendiefond







Revisionsberattelse 

Till arsmotet i Norrbottens Foreningsarkiv 

Org nr 897000-2534 

Vi har granskat arsbokslutet och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Norrbottens 
foreningsarkiv for verksamhetsaret 2019. Detar styrelsens som har ansvar for fcireningens 
forvaltning och bokforing. Vart ansvar som revisorer ar att uttala oss om styrelsens forvalt
ning och bokforing pa grundval av var revision. 

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat 
och genornfcirt revisionen for att i rimlig grad forsakra oss om att arsbokslutet inte innehaller 
vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan 
information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingar att prova redovisningsprincipema 
och styrelsens tillampning av dem samt att bedoma den samlade informationen i arsbokslutet. 

Vi har granskat vasentliga beslut, a.tgarder och forhallanden i foreningen for att kunna bedoma 
om styrelsen har handlat i strid med foreningens stadgar eller gallande lag. Vi anser att var 
granskning ger oss en rimlig grund for vara uttalanden nedan. 

Arsbokslutet har upprattats i enlighet med bokforingslagen och ger darmed en rattvisande bild 
av fcireningens resultat och stallning. 

Styrelsens ledamoter har enligt var uppfattning inte handlat i strid med foreningens stadgar. 

Vi tillstyrker att arsmotet faststaller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen och 
beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Lulea den 27 mars 2020 

C t1I --1>·-:-r17 &�,:!/(6-/1,tr/; J
Tommy Sandstrom Bernt Drugge 
Av arsmotet utsedd reviser Av landstinget utsedd reviser 



Stiftelsen A.jtte 

Fortroendevald revisor 

Till Styrelsen for Stiftelsen Ajtte 

Fullmaktige i Region N orrbotten 

Kulturdepartementet 

Av Region Norrbotten utsedd fortroendevald revisor 
revisionsberattelse for stiftelsen Ajtte, Svenskt fjall- och 
samemuseum ar 2019

Jag, av fullmaktige i Region Norrbotten, utsedd fortroendevald revisor, har granskat stiftelsens styrdokument, protokoll, verksamhetsberattelse, arsredovisning samt styrelsens forvaltning for ar 2019.Jag har granskat hur verksamheten forhaller sig till lag och stadgar, om verksamheten skots pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt samt om den interna kontrollen ar tillracklig. 
Granskningen har utforts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behovs for att ge grund for bedomning och provning. I min granskning har jag bitratts av sakkunniga fran PwC. Jag har ocksa tagit del av den auktoriserade revisorns granskning och revisionsberattelse. 
Under 2019 har styrelsen tagit ett litet steg framat avseende internkontroll genom att anta Riktlinjer for internkontroll. En risk- och sarbarhetsanalys eller internkontrollplan har inte heller 2019 upprattats, vilket jag noterade redan vid saval 2016 som 2017 och 2018 a.rs granskningar. 
Jag bedomer att: 

• styrelsen har utfort sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar,• arsredovisningen ar upprattad enligt arsredovisningslagen,• verksamheten har skotts pa ett andamalsenligt och fran ekonomisksynpunkt tillfredsstallande satt,• styrelsen till overvagande del styr verksamheten pa ett tillfredsstallandesatt,• styrelsen i mycket begransad omfattning utovar tillracklig intern kontrollover verksamheten.
Utvecklingsomraden ar att: • precisera hur malsattningar ska matas/foljas upp,• upprattande av en risk- och sarbarhetsbaserad internkontrollplan• utvecl<la former for att resultatavrakning sker av projekt som ar flerariga.• forsakringsskyddet ses over i syfte att sakerstalla vardet av det forsakrade.• tydliggora hur attest av inkop ska ske och vem/vilka som har ratt attattestera samt ta £ram en attestliggare.
Arvidsjaur 2020-03-19

jarne-it� Fortroendevald revisor 
Bifogas PWC grundlaggande granskning 



Revisionsberattelse 

Till styrelsen i Stiftelsen Norrbottensteatern, org. nr 897000-3011 

Att hallas tillganglig f"or: 

Fullmaktige i Region Norrbotten 

Fullmaktige i Lulea kommun 

Av fullmaktige utsedd fortroendevald revisors 

revisionsberattelse for stiftelsen Norrbottensteatern 

ar 2019 

Jag, av fullmaktige i Region Norrbotten utsedd fortroendevald reviser, har 

granskat styrelsens samt teaterchefens forvaltning for ar 2019. I mitt arbete har jag 

bitratts av PwC. 

Granskningen har utforts enligt God revisionssed i kommunal verksamhet, med 

den inriktning och omfattning som behovs for art ge rimlig grund for bedomning 

och provning. 

Jag har granskat hur verksamheten forhfiller sig till lag och stadgar, om 

verksamheten skots pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt 

tillfredsstallande satt samt om den intema kontrollen ar tillracklig. Jag har foljt 1 

och tagit del av den auktoriserade revisoms granskning. 

Jag bedomer art styrelsen har utfort sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar, att 

verksamheten har bedrivits pa ett andamalsenligt och ur ekonomiskt synpunkt 

tillfredsstallande satt. Den intema kontrollen bedoms vara tillracklig. 

I syfte att utveckla verksamheten har fijljande rekommendationer lii.mnats: 

• Utveckla ma.I och matetal i syfte art kunna utvardera de effekter som
verksamheten uppnar och foljaktligen i vilken grad stiftelsen uppfyller sitt
syfte/andamfil.

Lulea 2020-03-17 

�Drugif)v{I 
Revisor 



Revisionsberattelse 

Till styrelsen i Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Stipendiefond, arg. nr 897000-9406 

Att hallas tillganglig for: 

Fullmiiktige i Region Norrbotten 

Liinsstyrelsen Norrbotten 

Av Region Norrbotten och Lansstyrelsen Norrbotten utsedda 

revisorers revisionsberattelse for stiftelsen Ragnar 

Lassinanttis Stipendiefond ar 2019 

Vi, av fullmiiktige i Region Norrbotten och Lansstyrelsen Norrbotten, utsedda 

revisorer, har granskat stiftelsens riikenskaper och styrelsens forvaltning for ar 2019. 

Vi har granskat hur verksamheten forhaller sig till lag och stadgar, om verksamheten 

skots pa ett andamiilsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande satt samt 

om den interna kontrollen iir tillracklig. Granskningen har utforts enligt god 

revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behovs 

for att ge rimlig grund for bedomning och provning. 

Vi noterar i var granskning att det i stiftelseurkunden under §3 anges att stipendier 

iirligen skall utdelas. Var granskning visar att sa inte skett men att styrelsen under 

2019 har pabo1jat ett arbete med formerna for ansokan om stipendier. 

I var granskning finner vi att styrelsen utifran revisorernas tidigare rekommendation 

utrett fragan om vad som avses med rantebarande i stadgarnas §5 och att stiftelsens 

medel genom sin placering i fonder kan anses ha placerats rantebarande. 

Vi bedomer sammantaget att styrelsen till overviigande del utfort sitt uppdrag enligt 

stiftelsens stadgar, att verksamheten har skotts pa ett andamalsenligt och fran 

ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt samt att den interna kontrollen ar 

ti I lracklig. 

Vi bedomer att rakenskaperna ar upprattade enligt gallande krav. 

Vi rekommenderar styrelsen att fortsatta arbetet med former for stipendieutdelning for 

att siikerstalla att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseurkunden. 

Veronica Estling 

Revisor 
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