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Inledning

I den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har
avseende räkenskapsåret 2016. Syftet med denna rapport är att ge
er en bättre bild av revisionen och de noteringar som vi har gjort
under arbetets gång.

Med vänlig hälsning

Sune Johnson och Christine Wikström

Revisionsrapport

*Beskrivning av trafikljusfärgerna finns beskrivet i bilaga 1

Sune Johnson

Email: sune.johnson@se.pwc.com
Telephone: +46 (0) 10 213 36 66

Christine Wikström

Email: christine.wikstrom@se.pwc.com
Telephone: +46 (0) 10 213 28 77
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Balans- och resultaträkning i sammandrag

Balanspost
(tkr)

2016 2015 Resultatpost
(tkr)

2016 2015

Tillgångar Intäkter

Skattefordringar 64 66 Medlemsintäkter 1 602 1 587

Fordringar på närstående 592 384 Övriga intäkter 31 0

Övriga kortfristiga fordringar 15 14 Kostnader

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

6 0 Valkrets -90 -82

Kassa & bank 54 339 Ledningsgruppen -90 -69

Eget kapital 350 507 PSI och EPSU -163 -142

Skulder Sekretariats- och kontorskostnader -1 433 -1 403

Skulder till närstående 61 60 Övriga kostnader -19 -23

Övriga kortfristiga skulder 28 21 Finansiella poster 7 0

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

292 215 Skatt på årets resultat -2 0

Balansomslutning 731 803 Årets resultat -157 -132
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Kommentarer resultat- och balansräkning

Område Information

Resultaträkning Årets nettoomsättning som i huvudsak utgörs av medlemsavgifter ligger i linje med föregående år, 1 601 (1 587)
tkr. Verksamhetens kostnader har ökat från 1 720 tkr till 1795 tkr. Kostnaderna har ökat till följd av en mindre
ökning på i princip samtliga kategorier av verksamhetskostnader. Liksom föregående år utgör utgifter för
sekretariat och administration den största delen av kostnadsmassan, vilka i år uppgår till 1 422 (1 403) tkr.
Organisationen redovisar i år ett resultat om - 157 (- 132) tkr.

Balansräkning • Skattefordringar 64 (66) tkr består av inbetald preliminärskatt minskad med årets beräknade skatt.
• Fordringar närstående uppgår i år till 592 (384) tkr och avser likvida medel som är placerade på ett

underkonto till Svenska Kommunalarbetareförbundets koncernkonto.
• Övriga kortfristiga fordringar 15 (14) tkr består främst av saldo på skattekontot.
• Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 (0) tkr avser förutbetald hyra till KNS.
• Kassa och bank består av behållning hos Swedbank om totalt 54 (339) tkr. Beloppet har stämts av mot

engagemangsbesked och kontoutdrag.
• Skulder till närstående organisationer 61 (60) tkr består av skulder till Svenska

Kommunalarbetarförbundet. Beloppet har stämts av mot Kommunalarbetareförbundets redovisning.
• Övriga kortfristiga skulder 28 (21) tkr avser redovisad källskatt i Sverige och Norge.
• I upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ingår semesterskuld inkl sociala avgifter om 140 (101) tkr,

upplupna sociala avgifter och särskild löneskatt 89 (82) tkr samt övriga upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter om 62 (32) tkr.

• Eget kapital. Vi noterar att föreningen även under 2016 går med förlust och att det egna kapitalet med
nuvarande medlemsavgifter och kostnadsmassa kommer förbrukas inom 2-3 år. Vi rekommenderar därför
styrelsen att planera för att höja medlemsavgifterna eller sänka kostnaderna i god tid innan kapitalet är
förbrukat.
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Formalia och årsredovisning

Område Information

Formalia Vi har tagit del av samtliga protokoll från styrelsemöten under 2016. Vi noterar att samtliga erhållna protokoll
inte är underskrivna.

Vi rekommenderar att organisationen tillser att samtliga protokoll blir påskrivna.

Årsredovisning Årsredovisningslagen har uppdaterats och skall tillämpas från och med 2016. Vi har noterat att
årsredovisningen inte har uppdaterats med de nya förändringarna som påverkar föreningen. Vi rekommenderar
att ändring görs men då vi bedömer att det endast är mindre ändringar som påverkar föreningen så vi lämnar vi
beslut om ändring skall göras eller ej innan påskrift till er.

Redovisningsregelverket K2 har nu uppdaterats så att det även omfattar stiftelser och ideella föreningar.
Regelverket kommer att vara tvingande från och med räkenskapsåret 2017. Vi rekommenderar att föreningen i
god tid innan nästa års bokslutsprocess väljer regelverk dvs K2 eller K3 samt säkerställer hur det nya
regelverket kommer att påverka föreningen så att erforderliga uppdateringar i årsredovisningarna kan göras.

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskad årsredovisning för 2016 ger en rättvisande
bild av verksamhetens resultat och ställning och en revisionsberättelse enligt
standardutformningen kommer att avlämnas enligt den årsredovisning som presenterats.


