Datum

2021-02-16

Till

Styrelsen i Mur & Putsföretagen

Från

Niclas Adersten, Auktoriserad revisor

Ärende

Noteringar från revisionen av räkenskapsåret som avslutas 2020-12-31

NR

Område/post

Komplettering/notering

1

Koncerninterna
fordringar/skulder

Företagen har koncerninterna
mellanhavanden samtidigt som flytt
av väsentliga kassaflöden skett till
Spef Service AB.

Konstaterade
/befarade fel

Finns differens i mellanhavandena i
koncernbolagen.

2

Styrelsens
arbetsordning och
VD instruktion

3

Klassificering
kostnader

4

Kundfordringar och
leverantörsskulder

SPEF E: Jag har noterat äldre
förfallna KF och äldre förfallna lev
skulder som ej reglerats på flera år.

5

Andelar i dotterbolag

Huvudföreningen har ett bokfört
värde på innehavet i Service AB om
1 050 tkr. Kassaflödet är negativt i
dotterbolaget under 2020 samtidigt
som man uppvisar ett eget kapital
om 804 tkr.

Conseil Revision AB
Linnégatan 14
114 47 Stockholm

Jag har noterat att någon
arbetsordning ej är
framtagen/beslutad. Jag har erhållit
uppdaterad och antagen VD
instruktion
Service AB: Man bör se över
klassificeringen av kostnader så att
konsekvent uppdelning sker mellan
direkta (40 konton) och indirekta
kostnader (50-60 konton)

Tel: 08-441 58 60
Fax: 08-32 17 10

Företagsledningens
kommentar

Revisorns kommentar

alla fordringar/skulder
bör/kommer regleras i
samband med likvidation –
inväntar återkoppling från
Erlegal där vi beslutar kring
vilket/vilka bolag som
kommer återfinnas kvar.
Därefter hantera dessa
utifrån deras förslag.

Reglering bör ske avseende
koncerninterna
mellanhavanden under 2021
så att man undviker eventuella
värderingsrisker i
mellanhavandena.

Styrelsen har beslutat om
arbetsordning på
styrelsemöte den 15 april
2021
Justering sker av 4-konton
där aktiviteter som skall
vidarefaktureras mm
omförs till 5-6 konton.
Genomförs i 2021. Bör ej
återfinnas några 4 konton i
kontoplan enligt mig.
Återfinns ingen historik
kring obetalda kund- /
leverantörsfakturor (vilka
dessa är) detta kommer
hanteras utifrån punkt nr 1
vid ev likvidation mm.
Alternativt boka dessa som
konstaterade kundförluster
/ vända lev.skulder mot RR
som därefter återläggs i
skatteberäkning.
Service AB har för 2020 haft
mkt aktiviteter vilket
medför ett negatvit
resultat/kassaflöde. För
2021 så är budget XXX i
resultat vilket innebär att
frågan ej bör vara något
problem vid revision 2021

Utredning av differensen ska
ske under 2021. Dock bedöms
ej väsentliga.
Styrelsen bör ta fram en
arbetsordning även om ej är
krav enligt lag.

Bedöms ej leda till något
väsentligt fel i
årsredovisningen.

Föreningen bör utreda
förhållandena mot
motparterna och skriva
bort/ned om bekräftelser sker
från motparten att inga
motkrav finns (för lev skulder).
För kundfordringarna så bör
dessa skrivas ned i sin helhet
redovisningsmässigt.

Jag kan ej konstatera
beständigt väsentligt
nedskrivningsbehov.
Förhållanden tyder dock på att
nedskrivning kan vara för
handen om dotterbolaget inte
vänder på kassaflödet och
uppvisat eget kapital om minst
bokfört värde. Styrelsen bör
överväga och utvärdera under
året om nedskrivningsbehov
kan föreligga under 2021.
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