Revisionsberättelse
Undertecknade, av Lunds Studentkårers karnevalsorgan utsedda verksamhetsrevisorer för
Lunds Studentkårers karneval 2018, har granskat karnevalens räkenskaper from 2015-01-01 till
och med 2018-12-31.
Den ekonomiska verksamheten har därtill granskats av oss utsedda revisorer Daniel Lantz och
Henrik Rosengren från EY i Lund.
Vi har granskat kommittéprotokoll, redovisningen, räkenskaperna och den av karnevalsorganet
utsedda karnevalskommitténs förvaltning. I detta arbete ligger bl a att medverka vid ett antal
kommittémöten och regelbundna samt frekventa träffar med ekonomichefen samt General och
då framför allt diskutera budget och ekonomistyrning. Utöver detta har vi även gjort besök hos
flera av karnevalssektionerna, främst där man hanterat större ekonomiska värden. Under
karnevalsdagarna har vi följt verksamheten genom regelbundna möten med kommittén och
ekonomisektionen samt genomfört ett antal spontanbesök hos sektioner och nöjen.
Granskningen har skett i en pragmatisk och konstruktiv anda och den har löpande föranlett ett
mindre antal synpunkter vilka åtgärdats omgående. Slutsatser av betydelse för revisionen är
följande.
Vi har med stort nöje följt framväxten och genomförandet av Imagialkarnevalen och kan
konstatera att kommittén med karnevalsgeneralen Freja Davidsson åstadkommit en i många
stycken unik karneval.
Vår slutsats är att karnevalskommittén har haft en bra sammansättning av olika förmågor som
tillsammans utgjort ett väl fungerande team. Stor vikt har lagts vid delaktighet, policyarbete och
aktivt ledarskap vilket vi bedömer gjort arbetet stimulerande och utvecklande. Kommittén har
arbetat aktivt för att bygga upp en fungerande gruppkänsla, bland annat med hjälp av en
professionell konsult. Detta har medverkat till att kommittén gemensamt och i konstruktiv anda
har kunnat lösa situationer som uppstått, vare sig de har haft sin grund i sjukdom, olycka eller
olämpligt beteende.
Som vanligt spelar bemanningen av ekonomisektionen en stor betydelse för hur redovisningen
sköts och hur diskussioner kring budgetering och riskhantering har förts. Vår bedömning är att
detta skötts på ett mycket professionellt sätt och att alla involverade, med ekonomichefen Jacob
Karlsson i spetsen, visat ett stort engagemang och lagt ner mycket tid och tanke åt detta arbete.
Vi har vid flera tillfällen under uppbyggnadsfasen diskuterat budgetprocessen och förklarat
vikten av att lägga in buffertar och att göra försiktiga antaganden. Ekonomichefen och

karnevalskommittén har lyckats väl i detta budgetarbete. De har varit realistiska i budgetering av
kostnader och verksamheten har haft få budgetöverskridande poster.
En större avvikelse i budgeten har varit de uteblivna intäkter från kursverksamhet från
Folkuniversitetet som uppkom i samband med medial uppmärksamhet av den tänkta
kursverksamheten.
Det har varit mycket positivt att intäkterna för verksamheten har överträffat de budgeterade.
Intäkterna för mat och dryck på området har ökat mer än förväntat och det beror delvis på den
lyckade satsning på ett antal nya restauranger och foodtrucks som karnevalen har gjort.
Satsningen på en karnevalsopera som ett nytt nöje föll också ut väl både ur ett
underhållningsperspektiv samt utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Vi skall också tacka vädrets makter som var gynnsamma under karnevalsdagarna. Det ledde till
att entréintäkter överträffade budgeterat antal besökare.
Sammantaget har en bra kostnadskontroll i kombination med lyckade nya satsningar, utsålda
föreställningar av flertalet nöjen samt stort antal besökare på området har lett till att årets
karneval har varit, med historiska mått, ekonomiskt framgångsrik.
Karnevalen har, utöver studenterna, en rad intressenter såsom kommunen, polisen,
brandmyndigheten, universitetet, det regionala näringslivet och Lundabor. Utan deras
karnevalistiska och positiva inställning hade karnevalen inte kunnat genomföras i den
omfattning som skett. Karnevalens ”varumärke” är oerhört starkt och vår bedömning är att
karnevalsledningen vårdat detta väl.
Imaginalkarnevalen 2018 kommer att gå till historien som en av de mer välorganiserade och vi
kommer med glädje att komma ihåg fantastiska nöjen och en härlig stämning på
karnevals-området. Mot bakgrund av att revisionen ej ger anledning till andra kommentarer än
ovanstående, är det med stor glädje vi tillstyrker

att

resultat- och balansräkning fastställs;

att

resultatet på 2 032 203,77 kr delas ut enligt karnevalsorganets beslut;

att

karnevalsgeneralen, ekonomichefen och övriga kommittéledamöter beviljas
ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

Lunds studentkårers karneval 2018 är härmed avslutad.
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