Svensk lnsamlingskontroll

BALANSRÄKNING
Organisationens namn
Sveriges Dövas Riksförbund

Organisationsnr:

882600-2282
(Belopp anges i Tkr)

Anläggningstillgångar
T005 Immateriella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar
T010 Byggnader och mark
---T020 Inventarier
T030 Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
T040 Långfristiga värdepappersinnehav
T050 Långfristiga fordringar
T060 Summa finansiella anläggninstillgångar
T080 Summa anläggningstillgångar

Tkr

Tkr

2016

2015

-

-

497
497

613
613

16

16

16
513

16
629

Omsättningstillgångar
T090 Varulager mm
T091 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
T092 Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
T093 Kortfristiga placeringar
T094 Kassa och bank

12 727

11 453

T098 Summa omsättningstillgångar

14 933

14 088

T100 Summa tillgångar

15 446

14 717

Eget kapital och skulder
SO10 Stiftelsekapital/donationskapital
S020 Ändamålsbestämda medel
S030 Balanserat kapital
S040 Arets Resultat
5050 Summa eget kapital

146
9 695
2 093
11 934

160
11 355
1 674
9 841

722
504
980 --

Not

--

776
562
1 297

-

5055 Avsättningar
5060 Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
8070 Leverantörsskulder
S071 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
8072 Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
8073 Övriga kortfristiga skulder
8074 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
5080 Summa kortfristiga skulder
5100 Summa eget kapital och skulder
Kontaktperson
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RESLILTATRÄKNING
Organisationens namn
Sveriges Dövas Riksförbund

Svensk lnsamlingslmntroll

Organlsationsnr:

882600-2282
(Belopp anges i Tkr)

Tkr

Tkr

2016

2015

Verksamhetsintäkter från allmänheten
R010 Gåvor och bidrag från privatpersoner
R040 Försäljning av varor och tjänster
R050 Insamling med gåvobevis
R070 Summa medel från allmänheten

261
6 041
2 015
8 317

263
6 461
2154
8878

Verksamhetsintäkter från övriga
R080 Gåvor och bidrag från myndigheter

4262

3 886

R090 Gåvor och bidrag från organisationer

3 830

5 215

R100 Summa medel från myndigheter, org. och företag

8092

9101

R 130 Övriga verksamhetsintäkter

5236

3 997

Organisationens

intäkter och kostnader

Not

R091 (Upplysning: varav erhållet från annan 90-kanta arg.)
R092 (Upplysning: varav erhållet från närstående arg.)
R095 Gåvor och bidrag från företag

R150 Summa verksamhetsintäkter

21 645

21 976

R200 Ändamålskostnader (utbetalt till ändamålet)
R201 (Upplysning: varav lämnat till annan 90-kanta arg.)
R202 (Upplysning: varav lämnat till närstående arg.)

10 461

13 634

6 750
189

6 727
199

6 939

6 926

R260 övriga administrationskostnader

2129

R270 Summa administrationskostnader (inkl insaml.)

9068

3 065
9 991

lnsamlingskostnader (allmänheten)
R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster
R220 Direkta kostnader vid "insamling med gåvobevis"
R230 lnsamlingskostnader för insamling från allmänheten
R240 Summa insamlingskostnader

1

R250 Direkta kostnader vid ansökande om bidrag etc

Resultat från finansiella investeringar
R280 Ränteintäkter, aktieutdelning etc
R285 Kapital- reavinster, återföringar av tidigare nedskrivn.
R290 Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter
R292 Kapital- reaförluster, nedskrivning av värdepapper
R295 Summa resultat från finansiella investeringar
R300 Resultat efter finansiella poster

3

3

26

28

-23

-25

2 093

-1 674

2093

-1 674

R310 Skattekostnad
R315 Årets resultat
Nyckeltal%
Adm.kostnader (inkl. insamlingskostnader)/Totala intäkter

16%

21%

lnsamlingskostnader/Medel från allmänheten

12%

9%

Ändamålskostnader/T otala intäkter

70%

90%
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Noter

Noter

Förklaring ska lämnas till not hänvisning

Not nr Kommentar

1 R 130
Konto 3911 övriga hyresintäkter
Konto 3991 Ideella Spel
Konto 3332 Kurs och konferensintäkter
Konto 3540 Faktureringsavgifter
Konto 3740, 37 41 Kursdifferenser, öresutj
Konto 3999 övriga intäkter
övriga intäkter SDR Tecken
Konto 3973 vinst vid avyttring

290450
4425135
27400
3265
-812
490202
1000
295
5236935

2 Anda målskostnader i förhållande till intäkter uppgår till 70%. Det beror på
att förbundet fick ett oväntat högt överskott från ideella spel. Det blev 1,4 mkr
mer än prognosen och förbundet hade ingen plan för hur man skulle använda dessa
medel på bästa säll under den del som då återstod av räkenskapsåret 2016.
På grund av det här får förbundet ett positivt resultat där koncernens resultat uppgår
till ca 2 mkr.Överskotlet från Svenska Spel ingår i R 130. Under 2017 kommer
koncernens resultat att bli lägre.
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REVISORS RAPPORT

Vi har utfört en revision av Sveriges Dövas Riksförbunds finansiella rapport bestående
av resultaträlming och balansrälming med noter för år 2016 (" den finansiella
rapporten"), som upprättats av styrelsen enligt Svensk Insamlingskontrolls anvisningar
för 2016 års rapportpaket.

Styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta den finansiella rapporten enligt
Svensk Insamlingskontrolls anvisningar för 2016 års rapportpaket och för den interna
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om den finansiella rapporten på grundval av vår revision.
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att den finansiella rapporten
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och
annan information i den finansiella rapporten. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i den
finansiella rapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur styrelsen upprättar den finansiella rapporten i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i organisationens interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i den
finansiella rapporten.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mitt uttalande.
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PwC, Box 146, 793 23 Leksand, Besöksadress Fiskgatan 10

TOI0-212 84 51:. www.pwc.com/se
ÖhrlingsPricewaterhousaCoopers
AB, Säte Stockholm,Organisationsnummer
556029--6740

Uttalande
Enligt vår uppfattning har den finansiella rapporten för år 2016 i allt väsentligt
upprättats i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls anvisningar för 2016 års
rapportpaket.

Redovisnings grund
Utan att modifiera vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på att den finansiella
rapporten har upprättats enligt anvisningar från Svensk Insamlingskontroll. Den
finansiella rapporten har upprättats för att Sveriges Dövas Riksförbund ska uppfylla
kraven från Svensk Insamlingskontroll. Den är därför inte lämplig för andra syften.

Övriga upplysningar
Sveriges Dövas Riksförbund har upprättat separat årsredovisning för det räkenskapsår
som slutade den 31 december 2016 enligt årsredovisningslagen, och vi har lämnat en
separat revisionsberättelse daterad den 29 maj 2017 avseende denna till kongressen i
Sveriges Dövas Riksförbund.
Vi har även, utöver denna rapport och revisionsberättelsen, upprättat och överlämnat
annan skriftlig rapportering till styrelsen.
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriserad revisor
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