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Inledning

I den här rapporten presenterar vi  det revisionsarbete som vi har 
avseende räkenskapsåret 2018. 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

Christine Wikström

Revisionsrapport 

*Beskrivning av trafikljusfärgerna finns beskrivet i bilaga 1

Christine Wikström

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

Resultatpost 
(tkr)

2018 2017 Balanspost 
(tkr)

2018 2017

Intäkter Tillgångar

Medlemsintäkter 1 794 1 809 Fordringar på närstående 417 215

Övriga intäkter 0 0 Skattefordringar 15 0

Kostnader Övriga kortfristiga fordringar 13 13

Valkrets -138 -169 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

19 0

Ledningsgruppen -59 -52 Kassa & bank 132 368

PSI och EPSU -82 -173 Eget kapital 338 331

Sekretariats- och kontorskostnader -1 487 -1 435 Skulder 

Övriga kostnader -18 -16 Aktuella skatteskulder 0 8

Finansiella poster -2 20 Övriga kortfristiga skulder 47 45

Skatt på årets resultat -0 -4 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

209 212

Årets resultat -8 -20 Balansomslutning 594 596
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Kommentarer resultat- och balansräkning

Område Information

Resultaträkning Medlemsavgifterna för året har minskat med ca 15 tkr jämförtmed föregående år vilket beror på ett minskat antal 
medlemmar. Anledningen till ett minskat antal medlemmar är förbundet för 2018 har tappat ett 
medlemsförbund. Ingen förändring av medlemsavgiften för 2018, uppgår till 0,80 (0,80) öre. 
Medlemsintäkterna uppgår till 1 794 (1 809) tkr. Verksamhetens kostnader har minskat från 1 845 yill 1 784 tkr. 
Årets minskning av kostanderna beror främst på minskade kostnader för PSI och EPSU och Valkretsen. Liksom 
föregående år utgör utgifter för sekretariat- och kontorskostnader den största delen av kostnadsmassan, vilka i år 
uppgår till 1 487 (1 435) tkr. Organisationen redovisar i år ett positivt resultat om 8 (- 20) tkr. 

Balansräkning • Fordringar Kommunal uppgår i år till 417 (215) tkr och avser främst en fordran på Kommunal avseende 
likvida medel om 501 (304) tkr som är placerade på ett underkonto till Svenska Kommunalarbetareförbundets 
koncernkonto. Posten fordringar Kommunal minskas med skulder till Kommunal vilka per balansdagen 
uppgår till 84 tkr (89 tkr). Beloppet har stämts av mot Kommunalarbetareförbundets redovisning. 

• Övriga kortfristiga fordringar om 13 (13) tkr består främst av saldo på skattekontot. 
• Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår till 19 (0) tkr. Årets saldo avser förutbetald kostnad för 

möteslokaler 2019. 
• Kassa och bank består av behållning hos Swedbank om totalt 132 (368) tkr. Beloppet har stämts av mot 

engagemangsbesked och kontoutdrag. 
• Eget kapital uppgår till 338 (331) tkr och för 2018 så gör förbundet en liten vinst. Vi har dock noterat att 

organisationen under flera år gått med förlust och även om förbundet gör en liten vinst i år så rekommenderar 
vi att ledningen löpande bevakar organisationens ekonomiska utveckling så att eventuella åtgärder kan vidtas 
vid behov.

• Aktuella skattefordringar/skatteskulder uppgår till 15 (-8) tkr och består av inbetald preliminärskatt minskad 
med årets beräknade skatt och årets beräknade särskilda löneskatt. För 2018 så har föbundet en skattefordran 
om 15 tkr och för 2017 så hade förbundet en skattesuld om 8 tkr. 

• Övriga kortfristiga skulder 47 (45) tkr avser redovisad källskatt och sociala avgifter i Sverige och Norge.
• Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består av semesterskuld inkl sociala avgifter om 176 (169) tkr 

samt övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 33 (43) tkr. 
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Formalia och årsredovisning

Område Information

Formalia Protokoll
Vi har tagit del av samtliga protokoll från styrelsemöten under 2018 men inte underskrivna protokoll. Vi 
rekommenderar att organisationen tillser att samtliga protokoll för 2018 är påskrivna. 

Stadgar
Organisationen har ingen styrelse utan en ledningsgrupp och stadgarna anger inga instruktioner för  
valkrestsmötets beslut. Vi har noterat att valkretsmötet den 4 april 2018 beslutade om ansvarsfrihet för 
styrelsen. Vi rekommenderar att organisationen ser över formalia så att det hänger ihop och blir korrekt utfört. 

Valkretsmöte
Valkretsmötet väljer revisor för en 5-årsperiod. Vi vill påpeka vikten av att valkretsmötet säkerställer så att 
revisor väljs vart 5 år..

Årsredovisning Sammanfattningsvis kan konstateras att granskad årsredovisning för 2018 ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och ställning och en revisionsberättelse utan avvikelsnoteringar eller anmärkningar  
kommer att avlämnas. 


