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Innehåll Sida 

 resultat 4  balans 5  redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7  noter

 7-11 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KRONOR. Uppgifter inom parentes avser 

föregående år. 
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Socialdemokraterna i Stockholm har under 2018 bedrivit vad vi kallar för en samtalskampanj 

där målet har varit att samtala med så många människor som möjligt. Vi genomförde i 

Stockholm 131 000 samtal. Siffran har i efterhand kunnat säkerställas i mätningar där nästan 

10% av stockholmsborna säger sig ha pratat med oss i valrörelsen. 

Valresultatet 2018 innebär för Stockholms Arbetarekommuns del att organisationen får en 

marginell minskning av intäkter under de kommande fyra åren. Vi möter det genom minskad 

personalstyrka och stramare organisationsbudget i mellanåren. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under året har föreningen haft högre omsättning och kostnader beroende på årets valrörelse. 

Föreningen har sitt säte i 

Stockholm. 

Flerårsöversikt 
  2018 2017 2016 2015 

Föreningens intäkter tkr 36 517 23 908 24 408 23 654 

varav Medlemsavgifter tkr 629 575 636 635 

Resultat efter finansiella poster tkr -3 773 5 112 5 978 5 

185 

Soliditet  68,9 76,2 72,0 60,1 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-

31 

Inventarier, verktyg och installationer 6 474 256 505 693 

 

Summa materiella anläggningstillgångar 474 256 505 693 

 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 1 250 1 751 

 

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 250 1 751 

 

Summa anläggningstillgångar 475 506 507 444 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

  

Varulager 13 450 13 450 

 

Summa varulager 13 450 13 450 

 

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar närstående organisationer 4 006 986 498 899 

S- föreningars tillgodohavanden 2 995 302 3 189 

347 

Övriga fordringar 1 282 611 1 308 289 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 225 331 282 795 
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Summa kortfristiga fordringar 8 510 230 5 279 

330 

 

Kassa och bank   

Kassa och Bank 16 251 271 21 992 

695 

 

Summa kassa och bank 16 251 271 21 992 

695 

 

Summa omsättningstillgångar 24 774 951 27 285 

475 

 

Summa tillgångar 25 250 457 27 792 919 7(13) 

Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag. 

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande 

jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen 

har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som 

bilaga. 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. 

Medlemsavgifter intäktsförs när kundfordran uppstår, dvs när faktura skickas till distrikten. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
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Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 

restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året 

förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

-Inventarier 5 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
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Not 4 Ovriga externa kostnader   

 

2018-01-01 

2017-01-

01 

Föreningens övriga externa kostnader fördelar sig enligt 

följande: 

-2018-12-31 -2017-12-

31 

Lokalkostnader 1 778 333 1 711 264 

Datorer och kontorsmaskiner 1 225 435 787 585 

Företagsförsäkring 41 230 38 336 

Revisionskostnader 67 625 84 739 

Övriga externa kostnader 2 864 830 1 750 072 

Summa 

Not 5 Medelantalet anställda 

5 977 453 4 371 996 

 

2018-01-01 

2017-01-

01 

 -2018-12-31 -2017-12-

31 
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Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit 

Under året har föreningen haft flera tillfälligt anställda. 

Upplysningar till balansräkningen 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 

13 14 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

2018-12-31 2017-12-

31 

-Vid årets början 798 235 856 284 

- Nyanskaffningar 82 623 195 909 

Avyttringar och utrangeringar  -253 958 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 880 858 798 235 
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Not 8 Eget kapital       

  
Verksamhets- Trygghets och 

Ändamåls- 
Balanserat Totalt eget 

 Valfond investeringsfond kompetensfond bestämda medel kapital kapital 

Ingående balans 

Årets förlust 
12 500 000 3 816 880 3 176 340  1 686 991 

-3 773 190 
21 180 211 
-3 773 190 

Reserv ändamålsbest. -7 773 190 1 000 000 1 000 000 6 007 334 -234 144  

Utgående balans 4 726 810 4 816 880 4 176 340 6 007 334 -2 320 343 17 407 021 
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Vår revisionsberättelse har lämnats 20 mars 2019 

 

 

Robert  ohansson Aman  Mala-Ali 

un  Risberg 



 

Revisionsberättelse 

Till årsmötet i Stockholms arbetarekommun, org.nr 802000-1627 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfÖft en revision av årsredovisningen för Stockholms arbetarekommun för år 2018. 

Enligt våf uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Grundfår uttalanden 

Vi har utfÖft revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 

närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi anser att de revisionsbevis vi 

har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 

verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 

uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stockholms 

arbetarekommun för år 2018. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grundfår uttalande 

Vi har utfÖft revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 



 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 

något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utfÖrs baseras på valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den 20 mars 2019 

 
Robert Johansson 

Förtroendevald revisor 

Gun Risberg 

Förtroendevald revisor 

Ama j Mala Ali 
Förtroendevald revisor 


