Revisionsberättelse för Vänsterpartiet Västernorrland 2021
Vi har som valda revisorer av Distriktsårskonferensen granskat räkenskaperna för Vänsterpartiet
Västernorrland gällande verksamhetsåret 2021. Vi har tagit del av distriktsstyrelsens protokoll.
Utgående saldon i balansräkningen stämmer med saldobesked från distriktets bankkonton.
Distriktsstyrelsen har under året betalat in 150 000 kr till ett konto som hanteras av regionens
ekonomienhet och används i huvudsak till lön för den politiska sekreteraren. Lönen till
ombudsmannen betalas i sin helhet av distriktet. Denna hantering har redovisats separat och finns ej
med i distriktets bokföring. Vi har tagit del av den redovisningen. Utgående saldo på detta konto
visade ett underskott med -11497 SKR per den 31 januari 2022.
Skattekontot visar ett underskott med -13370 SKR vilket förklarats med en eftersläpning av
inbetalning av sociala avgifter och skatt avseende decemberlönen.
Elektronikutrustning har köpts in under året till en total kostnad av 39 507 SKR vilket härrör från
beslut tagna 2020.
Inbetalningarna av partiskatt från de förtroendevalda inom regionen har brister i bokföringen. Vad vi
kunnat notera är ett antal inbetalningar ej spårbara. Detta påtalade vi vid förra årets revision. Ett
stort antal förtroendevalda betalar ej partiskatt. Någon detaljerad redovisning över detta har ej
presenterats för oss.
Vi har även noterat att styrelsen ej har en säkerställd betalningsrutin då kassören ensam genomför
alla utbetalningar. Man har inte infört rutinen med kontrasignering vid utbetalningar i banken med
bank-id. Detta påtalade vi vid förra årets revision.
Mot bakgrund av ovan redovisade synpunkter rekommenderar vi distriktsårskonferensen att ge den
nya styrelsen i uppdrag:
-

Att säkerställa kontrollen och över de medel som hanteras av regionen samt redovisa detta i
räkenskaperna.
Att säkerställa att de förtroendevalda inbetalar partiskatt enligt våra stadgar och beslut samt
redovisa detta på lämpligt sätt.
Att säkerställa betalningsrutin genom kontrasignering i banken med bank-id

I övrigt föreslår vi att distriktsårskonferensen beslutar:
-

Att bevilja den avgående distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning

Sundsvall den 11 februari 2022
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