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1 Nyheter 
Vi har noterat att förbundet i år har bytt kapitalförvaltare från Wassum till Burenstam & 
Partners. Vi har tagit del av månadsrapportering från Burenstam & Partners avseende 
Officersförbundets Värdepappersdepå.  

2 Uppdrag 
• Översiktlig genomgång av väsentliga balansposter per 2017-08-31.  

• Viss översiktlig analys av resultaträkningen genom kontoanalyser för perioden 

2017-01-01 – 2017-08-31 

• Kontroll av förändringar i värdepappersinnehav, erhållna räntor och utdelningar 

mot underlag. Avstämning av marknadsvärden och eventuella 

realisationsvinster för värdepapper mot huvudbok och specifikationer.  

• Kontroll av att skatter och avgifter under perioden 2017-01-01 – 2017-08-31 

betalts i rätt tid.  

• Stickprovsvis granskning av betalda och redovisade sociala avgifter och 

källskatter i uppbördsdeklarationer mot underlag från bokföringen med 

avseende på rätt belopp. 

• Attestkontroll av leverantörsfakturor under perioden 2017-01-01 – 2017-08-31 

för att säkerställa att fakturor innan betalning attesteras enligt fastställd 

attestrutin.  

• Granskning avseende manuella bokföringsorders med avseende på att bedöma 

om förbundets efterlevnad av bokföringslagens regler.  

• Genomläsning av styrelseprotokoll från förbundsstyrelsens sammanträden nr 

1/17 t.o.m. 8/17. (nr 8/17 var inte underskrivet vid tidpunkt för vår granskning).  
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3 Iakttagelser vid genomgång av kontrollfunktioner  
• Skatter och avgifter har enligt vår granskning betalts i rätt tid och med rätt 

belopp. Inga kostnadsräntor eller förseningsavgifter har påträffats vid vår 
kontroll.  

• Stickprovsvis kontroll avseende att deklaration av sociala avgifter och 
källskatter överensstämmer mot erforderligt underlag har inte visat några 
avvikelser enligt vår granskning.  

• Leverantörsfakturor attesteras uteslutande genom fakturahanteringssystemet 
diNumero. Samtliga fakturor vi kontrollerat inom detta system har varit 
attesterade enligt attestrutinen. Ett mindre antal av utbetalningar som avser 
betalning för föreningsavgifter attesteras inte via diNumero utan detta sker 
istället manuellt. Ett fall påträffades där attest inte varit på plats vid vår 
granskning, vilket hänförs till den manuella hanteringen. Kompenserande 
kontroll är att betalningar alltid ska genomföras i dualitet. 

• Granskning av manuella bokföringsorder har enligt vår granskning inte visat 
några bristfälligheter med avseende på efterlevnad av regler enligt 
bokföringslagen.   

• Vid genomläsning av protokoll har ingenting avvikande noterats som påverkar 
vår revisionsinsats. Som en stående punkt noteras att bristande betalning 
förekommer från medlemmar och det kommer följas upp i bokslutet om det 
förekommer några väsentliga belopp avseende ej reglerade medlemsfordringar.  

 

4 Iakttagelser vid granskning av balans- och 
resultatrapport per 2017-08-31 

4.1 Resultaträkning  

4.1.1 Intäkter, 23 736 tkr 

Medlemsantalet har i snitt under årets första 8 månader varit 19 121 stycken jämfört 
med 19 286 stycken medlemmar år 2016. Denna minskning förklarar de något 
minskade bokförda medlemsavgifterna under årets första 8 månader 2017, se nedan.  

 

 2016 2017 

Snitt antal medlemmar 19 287 19 122 

Bokförda medlemsavgifter jan-aug 
(tkr) 

22 225 22 197 
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4.1.2 Övriga externa kostnader, 11 899 tkr 

Övriga externa kostnader har minskat 8% (ca 1,1 Mkr) jämfört med motsvarande 
period föregående år. Vi har via kontoanalyser följt upp de största avvikelserna mellan 
åren. De poster som minskat mest jämfört med föregående år är följande: Kost och logi 
210 tkr, Förvaltningskostnader 627 tkr samt övriga kostnader 725 tkr. Totala minskning 
för dessa kostnader uppgår till ca. 1.6 Mkr.  

- Kost och logi: Minskning beror på dels på att det under perioden varit färre 
kurstillfällen jämfört med samma period föregående år. 

- Förvaltningskostnader: Förbundet har under året bytt förvaltare av finansiella 
placeringarna. Detta sköts numera av Burenstam & Partners. Förklaringen till de lägre 
kostnaderna under 2017 jämfört med 2016 är att det under året enbart kostnadsförts 
en kvartalsfaktura. Reservering görs vid behov i samband med årsbokslutet om 
fakturor för årets förvaltning då ej erhållits.   

- Det förekommer även poster där kostnaderna ökat under året: Rättshjälp 281 tkr samt 
diverse främmande tjänster 485 tkr. Total ökning för dessa konton uppgår till ca 766 
tkr. 

- Rättshjälp: Avser juridiska kostnader i samband med tvist om avtal vid internationell 
tjänstgöring. Ingen motsvarande kostnad fanns föregående år.  

- Diverse främmande tjänster: Föreningen har under året haft workshops via LND 
Coms vilket är bokfört som främmande tjänst. Vissa datorkostnader har även bokförts 
på detta konto detta år.   

 

4.1.3 Personalkostnader, 10 249 tkr 

Har gjort analys över förändringar i personalkostnader mellan jan-aug 2016 jämfört 
med jan-aug 2017. Har noterat att kostnaderna har gått ned ca. 1.2 Mkr. Har följt upp 
avvikelse eftersom medelantalet anställda är på motsvarande nivå år 2017 jämfört 
2016. Anledningen till de högre kostnaderna föregående år är en kostnad för 
engångspremie avseende pension som kostnadsförts 2016, vilken förklarar 
förändringen mellan åren.   

Reservering avseende särskild löneskatt har gjorts avseende bokförda 
pensionskostnader under jan-aug 2017.  

 

 2016-01 – 2016-08 2017-01 – 2017-08 

Medelantal anställda (st) 13,83 14,00 

Personalkostnader (tkr) 11 453 tkr 10 249 tkr 

Personalkostnader/person 828 tkr 732 tkr 
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4.1.4 Resultat från finansiella poster, 1 438 tkr 

Posten består av: 
 

Resultat vid försäljning av aktier  0 

Utdelning på andelar i intresseföretag, Bergendahl 42 637 

Skattefri utdelning, Stoff AB 1 215 000 

Rearesultat vid försäljning av värdepapper 26 323 

Återföring nedskrivning av VP (Burenstam 
kapitalförsäkring) 

154 000 

Totalt 1 437 960 

 

Utdelning från intresseföretag Stoff AB samt Bergendal Meeting har stämts av mot 
beslut om utdelning i respektive bolag. Realisationsresultat har stickprovsvis granskats 
mot underlag.  

Återföring av nedskrivning avser Burenstam kapitalförsäkring där nedskrivning gjordes 
föregående år men där värdet nu ökat och nedskrivningen därför också återförts.    

4.2 Balansräkning 

4.2.1 Inventarier, 1 439 tkr 

Under året har inventarier anskaffats för 322 tkr. Avstämning har gjorts mot faktura från 
Evert Lindelöfs Inredningsservice AB och aktiveringen av kostnad bedömts som 
balansgill.   

Avskrivningar har gjorts per månad. Fastighetsinventarier skrivs av på 10 år, 
inventarier på 5 år och datorer på 3 år. Årets kostnad för avskrivningar har under 
perioden ökat jämfört med samma period föregående år, anledningen är ovan nämna 
anskaffning.  
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4.2.2 Bostadsrätter, 25 346 tkr 

Ingen bostadsrätt har sålts eller köpts under 2017. Föreningen har följande innehav per 
170831: 

 

Brf Blompottan  996 152 

Narvavägen 30 (förvärvad 2004) 5 000 000  

Narvavägen 30 (förvärvad 2005) 4 950 000 

Narvavägen 30 (förvärvad 2007) 5 200 000 

Narvavägen 32 (förvärvad 2016) 9 200 000 

Summa anskaffningsvärden 25 346 152 

 

 

4.2.3 Andelar i intresseföretag/andra långfristiga fordringar och andelar, 40 441 
tkr 

Föreningen har andelar i följande organisationer per 170831: 
 

Innehav Org.nr Andel Antal aktier Bokfört värde

Stoff AB 556952-9976 24,3 % 243 40 330 953 

Bergendal Meetings, ekonomisk 
förening 

714800-1899 0,71 % 148 110 001 

 
40 440 954 

 

 

Aktierna i Stoff AB ägs tillsammans med Fackförbundet ST (75,7%). Stoff AB äger 
fastigheten Lönnen 24 i Stockholm.  

Största andelsägare i Bergendal Meetings är TCO (76,5%). 

4.2.4 Värdepapper, 134 066 tkr 

Extern förvaltare för värdepapper är Burenstam & Partners. Innehavens 
anskaffningsvärde respektive marknadsvärde är avstämda mot månadsrapport från 
Burenstam & Partners per 170831. Vid granskning framgår att det bokförda värdet 
överensstämmer med anskaffningsvärdet. 

Avseende eventuellt nedskrivningsbehov så har respektive innehav jämförts med 
avseende på anskaffningsvärdet i relation till marknadsvärdet. Marknadsvärdet 
överstiger anskaffningsvärdet för innehaven med totalt 6.1 Mkr, enligt nedan tabell. 
Därför föreligger ej heller indikation på nedskrivningsbehov.   
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Anskaffningsvärde 
(AV) 

 
Marknadsvärde 
(MV) 

 
Övervärde (MV-AV) 

Burenstam kapitalförsäkring 109 065 466 114 307 967 

 
5 242 501 

Thule credit fund  15 000 000 15 665 701 

 
665 701 

Catella kapitalförsäkring 10 000 000 10 234 499 

 
234 499 

 134 065 466 140 208 167 6 142 701 

 

4.2.5 Kundfordringar, 16 tkr 

Kundfordringar enligt huvudbok är avstämt mot reskontra. Inga avvikelser noterade.  

4.2.6 Övriga fordringar, 529 tkr 

Övriga fordringar består främst av avgiftsfordringar som är avstämda mot utdrag från 
medlemssystemet utan avvikelser. I övrigt består posten av fordran på 
pensionsstiftelse om 189 tkr. Eftersom pensionsstiftelsen har slutredovisats under år 
2017 så kommer fordran att kostnadsföras före årsbokslutet.   

4.2.7 Förutbetalda kostnader, 1 006 tkr 

Post är i nivå med föregående vid samma period. Posten består främst av 
medlemsavgifter för Euromil och SACO samt lokalhyra. 

4.2.8 Likvida medel, 9 786 tkr 

Likvida medel har stämts av mot kontoutdrag från Nordea och månadsrapport från 
Burenstam & Partner. Bankkontot för Strukturinvest är bokfört till 27 tkr men detta 
konto är avslutat. Detta saldo kommer därför att kostnadsföras innan årsbokslutet.  

4.2.9 Periodiseringsfond, 3 319 tkr 

Posten består av tidigare års avsättningar under åren 2012-2015. Tvingande återföring 
av avsättning från 2012 är 2018, 800 tkr.  

4.2.10 Leverantörsskulder, 3 826 tkr 

Bokförda leverantörsskulder har stämts av mot leverantörsreskontra. Inga avvikelser 
noterade.  

4.2.11 Skatteskulder, 893 tkr 

Bokförd skatteskuld per 2017-08-31 består av slutskatten från beskattningsåret 2016 
samt 2017 års f-skatteinbetalningar samt bokföring av särskild löneskatt enligt årets 
hittills bokförda pensionskostnader.  
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4.2.12 Övriga skulder, 97 tkr 

I posten ingår i stort personalens källskatt på 210 tkr som stämts av mot 
skattekontoutdrag samt förbundsförsäkring som denna månad är en fordran på 109 tkr.  

4.2.13 Upplupna kostnader, 1 802 tkr 

Semesterlöneskulden ligger oförändrad från 161231, 970 tkr och bokförs enbart om vid 
årsbokslutet, vilken då granskas.  

I övrigt sociala avgifter bokförda avseende lönekostnader för augusti månad och inga 
övriga förändringar sedan föregående år.  

 

4.3 Avslutning 
Överlag är vår bedömning att det är god övergripande ordning på Vasabyrån 
respektive Officersförbundet och förbundet har en tillfredsställande kontrollmiljö för att 
säkerställa förbundets finansiella rapportering.  

Vid frågor avseende innehållet i rapporten är ni välkomna att kontakta oss.  

 

Stockholm, 2017-10-23 

 

Fredrik Sjölander  

Auktoriserad revisor 


