GrantThornton
An instinct for growth
Redogdrelse tiver utftird granskning av Lions Forskningsfond mot
Folksjukdomar ("LFF") ftir riikenskapsrlret 2018-07-01-2019-06-30

Bakgv
En tevision bestir i huvudsak av tvi huvudomrlden, rlkenskapsrevision och ftirvaltningsrevision. I
detta dokument kommer jag kortfattat redogora for vilka omdden inom tespektive huvudomride,
som jag haft fokus pi vid genomforandet av tevisionen. Jag vill ocksi podngtera att en revision
bygger pi viisentlighet och risk t.illsammans med revisoms professionella omdome, dimr' fu aldrig en
revision fullstindig.

kuition aa nikentkaper (rii keatkapwtisiol)
Rikenskapstevision bestir i granskning av fondens resultattikning, balansrikning och
irsrcdovisning f<ir dkenskapsiret, i detta fall2018-07-01-2019-06-30 och jag kommet beskriva
revisionsinsatsen for respektive del nedan.
ResLrltarrikninsen

Di intikterna (insamlade medel) utgor den klaft storsta delen av tesultatrikningen, sket fordiupad
granskning av dessa. Vir granskning fokuserar pi att ftirklara vasendiga skilloader iimftirt med
foregiende ir och inhdmta rimliga forklaringar till dessa. Vidare stickprovskonholletas att
redovisade intikter overensstimmer med de undedag som finns i bokf<iringen, som handhas av
fondens kassafiirvaltate.

verksamhetens administrationskostnader granskas genom att gora iamfcirelse med foregiende ir
och inhdmta forkladngar till eventuella skillnadet. I och med att LFF har ett s k 90-konto ddr Svensk
Insamlilgskontroll ('SI") utovat tillsyn av efterlevnad av SIs f<ireskriftet, iligger det oss som
revisorer att kontrollera att administrationskostnadema understiger 25 7o av intiktema. Skulle fallet
vara det motsatta, innebdr det utokad raPportering till SI.
hnansiella postet, i detta ligger erhillna utdelninpr, ethillna tentor samt
tealisationstesultat avseende de virdepappef som fonden dger och som ftirvaltas diskretionitt av
Handelsbanken i Linkiiping. I posten ingir iven f<iwaltningskostnader avseende den diskretionira
Resultat

frin

fciwaltningen.

granskningsansats bestir i att kontollera bokforda utdelningar och rintor mot
I Iandelsbanken, att kontrollberikna realisationsresultat vid ar1'ttringar/omplaceringat

Vir

isbesked frin
av virdepapper samt avstimning av forvaltningskostnadet mot avi frin bank'

Andamilskostnader utgcirs i LFFs fall av beslutade medel som sedan skall utdelas till
forskarstipendiater som beddver medicinsk forskning mot folksiukdomar vid Linkopings
Universitet/Medicinska Fakulteten. Ifir konttolleras att bokftjrd avsitming motsvaras av ett beslut
fran styrelsen, att utdelningen ir i linje med LFFs iindamil och att utdelningen ar tilliickligt stor i
ok at de idtgz tntdktema ska utdelas)
eolighet med SIs foreskrifter (minst 75

,.

Sida 1 av 3

o

GrantThornton
An instinct for growth"

Balansrikninqen

Den enskilt strirsta posten i LFF utgors av fondens vitdePaPpet som ftirvaltas diskretionirt av
Handelsbanken. Vid vir granskning kontrollerar vi att irets inktip och fots6ljningar har blivit korrekt
bokforda, r.i kontrollerar realisationsresultat som uppstitt vid ar'Tttringat/omplaceringat och vi
kontrollerar att redovisade vdrdepappef enligt bokforingen overensstiifnmer med depibesked frln
bank per 2019-06-30. Yttedigate kontroller som genomfots ir att bokfrirt vdrde inte it redovisade

till ett hogre belopp dn det ligsta av anskaffningsvdrdet och verkliga vdtdet (matknadsvirdet)'
Slutligen grir vi en bedomning av att placeringama ir godtagbara i enlighet med den placeriagspolicy
LFF har antagrq bl a innebrir detta att LFF inte ska placera i oetiska eller "aggressiva" virdepapper.
Kassa och bank utg<ir en relativt stor post i r:ikenskapema och hdt kontrolleras att bokfiitda belopp

overensstammet med engagemangsbesked frin bank och PlusGirot per bokslutsdag, hdt
kontrolleras iven att eventuella rintor har tillgodoforts LFFs konton Vi kontrollerar iven
gora
stickprovsvis en hel minads ttansaktioner i hurrrdboken mot underlag i bokforingen i syfte att
en bedomning av rutinen och att inte medel flyter

ur/flyter in i fonden otillborligt'

LFFsegetkapitalkonttollerasgenomuppfiiljningavattforegiendeirsresultatharomfottspirdtt
kapitalet'
sdtt och att ingenting har forin&ats i sammansittningen av det egna
i enlighet med LFFs lndamil'
En sttjre skuldpost utg<irs av beslutade men innu ej utbetalda medel
fiirdn&ing i
Her kontrolleras att irets forindring i;verensstimmet med motsvatande
resultatdkningen.

virde mot undedag samt genomfora
Kortfristiga skulder gtanskas genom att f6lja upp bokfort
felperiodiseringar i bokslutet'
periodiserlngskontoll i syfte att undanroja evenruella
Arstedovisningen

irsrcdovisntngens krav och de krav som SI
Denna gtanskar vi med avseende pl att den uppfyller
ttt" i"g" Vidate kontolleras att ritt belopp overf<irts
stdller angiende vilX. y,,.'fg"" 'ifgifttt 'ofrin hur'rrdboken till itstedovisnhgen'

?!:::':tr#:;riir

att stvrelsen inte
agetat enligt LFFs stadgar och
att pr6va huruvida stvrelsen har
vi tar del av samdiga
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Reuinmt rapporterirg

rapportedng zir ternligen omfattande och sker pi flertalet nivier. Dels rapporterar vi till
styrelsen, dels npporterar vi till Disttiktsmritena i Lions Forskningsfond mot Folksiukdomar och
Fakultetssqnelsen for medicinska fakulteten i (revisionsberittelsen) och sludigen rapporterar vi iven

Vit

rill SI.
Rapporteringen till styrelsen sker mundigen och skrifdigen i anslutning till det styrelsemote som
hills efter rdkenskapsitets utging. Vid motet sker genomgang av bokslutet tillsammans med vit
rekommendation till ansvarsfrihet genom avl?imnandet av revisionsberiittelsen.
Revisionsberiittelsen iir den tapportering som finns tillganglig for distriktsmcitena och
Fakultetssqnelsen for medicinska fakulteten i Ijons Forskningsfond mot Folksiukdomar och som
iiven insinds till SI. Revisionsberittelsen publiceras tven pi LFFs hemsida.

Till SI rapportemt vi humvida det finns nigta arwikelser mot SIs fotesk.rifter och om det dr nigra
andra al.vikelset vi rapporterat i tevisionsberittelsen ellet till styrelsen. Vir rapport utgiirs av en s k
bestytkanderapport over det rapportpaket som stytelsen ir skyldig att insinda till SI senast fem
minader efter riikenskapsirets utging.

Linkoping den 5 novembcr 2019

:le^fi{'-t'LA"t
Joakim I{arbring
Auktoriserad revisot
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