Svensk Handels Arbetslöshetskassa
ÅRSREDOVISNING
2015

Styrelsen för Svensk Handels Arbetslöshetskassa får härmed avge följande
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för tiden 1 januari – 31 december
2015, kassans fyrtiosjätte verksamhetsår. Siffror inom parentes avser år 2014.

Förvaltningsberättelse
STYRELSE
Styrelsen har under året
haft följande sammansättning:

En av styrelsens ledamöter eller
suppleanter enligt rullande schema.
Lars Sahlsten och Anette Ben Naceur
adjungeras vid behov.

Ordinarie ledamöter
Ordförande
Maria Sveder, Arvika

VALBEREDNING
Valberedningen har under året bestått av:

Vice ordförande
Lars G. Ohlsson, Sundsvall

Rolf Rantzow, Tyringe
(sammankallande)
Hans Löwlund, Varberg
Sven Arne Carlsson, Skanör

Ledamöter
Pär Andersson, Stockholm
Statens representant
Camilla Siljedahl, Stockholm (Anders
Edward, Uppsala, fr o m den 1 januari
2016).

KASSANS LEDNING
Kassaföreståndare har varit Lars Sahlsten,
Nynäshamn.
Biträdande kassaföreståndare har varit
Anette Ben Naceur, Spånga.

Suppleanter
Bengt Hedlund, Billdal
Agnetha Estberger, Rydebäck

KASSANS VERKSAMHETSORT
Kassan har under hela året haft sitt kontor
på Tegnérgatan 4 i Stockholm. Samtliga
beslut om ersättning och medlemskap har
fattats på detta arbetsställe.

Statens representant, suppleant
Peter Sindahl, Norrköping
REVISORER
Revisorer har under året varit:
Ordinarie
Peer Fredriksson, Stockholm
Boo Hedström, Vallentuna

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie föreningsstämma hölls den 12
maj 2015 i Stockholm. Styrelsen har haft
sju sammanträden varav två telefonsammanträden. Arbetsutskottet har inte
sammanträtt under verksamhetsåret.

Suppleanter
Maria Johansson, Norrköping
Maria Helander, Glanshammar

AVGIFTER
För samtliga medlemmar har medlemsavgiften varit 129 kronor per månad.

ARBETSUTSKOTT
Arbetsutskottet har
bestått av:
Maria Sveder, Arvika
Lars G. Ohlsson, Sundsvall
Camilla Siljedahl, Stockholm

Finansieringsavgiften, som betalas in till
staten, har under året varit oförändrad,
d v s 131 % av genomsnittlig dagpenning
multiplicerat med antalet medlemmar vid
utgången av månaden före.
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Kassans ekonomiansvariga slutade i början
av 2015 och ekonomifunktionen har lagts
ut externt. Kassan har tecknat avtal med
Effek om att sköta kassans ekonomi. Effek
anlitar i sin tur Delegera för bl a löpande
bokföring och löner.

ANTAL ANSTÄLLDA
Anställd personal vid kassan under året har
i genomsnitt motsvarat 11 (13)
heltidstjänster, sex kvinnor och fem män.
Förutom tillsvidareanställd personal har
kassan viss extrapersonal, företrädesvis
under sommaren. En tidsbegränsad
anställning upphörde vid årsskiftet 2015/16
och antalet anställda är efter årsskiftet 10.

Kassan har tillsammans med 14 andra
kassor beslutat att bygga ett nytt
medlemssystem döpt till Mir. Mir beräknas
färdigbyggt under 2016. Kassan har därför
sagt upp förvaltningsavtalet gällande
nuvarande medlemssystemet Melos hos
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
till 2017.

UTBILDNING
Utbildning av personal har skett
fortlöpande såväl internt som externt.
Under året har en särskild satsning gjorts
på utbildning i personuppgiftslagen. En del
av personalen har deltagit i kurser som
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
anordnar. Skyddsombudet och
kassaföreståndaren har gått en
tredagarskurs i bättre arbetsmiljö.

Under året har kassans beslutsordning
reviderats och en placeringspolicy för
kassans kapital tagits fram och ett avtal om
extern förvaltning av delar av kassans
kapital tecknats med Indecap.

ENGAGEMANG
För kassan är det viktigt att aktivt förvalta
arbetslöshetsförsäkringen och vi deltar
därför i Arbetslöshetskassornas
Samorganisations arbete. Kassan innehar
ordförandeskapet i EU-gruppen, är ledamot
i försäkringsutskottet och i
företagargruppen. Kassan deltar i
arbetsgrupper som medverkar i
utvecklingen av kommande
ärendehanteringssystemet VARPA och
kommande medlemssystemet MIR.

Ett arbete påbörjades med att utveckla en
ny hemsida och se över kassans grafiska
profil och broschyrmaterial. Arbetet
beräknas klart under våren 2016.
Kassan har under året prövat nya vägar för
att värva medlemmar, bl a genom
telefonvärvning. Kassan har fördjupat
samarbetet med Svensk Handel för att nå
ut till deras medlemsföretag och informera
om kassan. Kassan har deltagit i mässan
Eget Företag på Stockholmsmässan och
delat monter med Svensk Handel.

VERKSAMHETSÅRET
Under året höjdes ersättningstaket fr o m
den 7 september 2015. Höjningen innebär
att den som tjänar upp till 25 000 kronor i
månaden kan få ut 80 procent av lönen från
a-kassan under de första 100 dagarna.
Innan höjningen låg taket på 18 700 kronor
i månaden. Högsta dagpenning är efter
höjningen 910 kronor de första hundra
dagarna och därefter 760 kronor. Lägsta
ersättning höjdes från 320 kronor till 365
kronor.

Kassan har anlitat PUL-akademin för att se
över kassans hantering av
personuppgiftslagen och personalen har
utbildats inom området.
Ett värdegrundsarbete med framtagande av
ledord har genomförts under året.
Ett intranät har tagits i bruk för att
underlätta informationssökning. Intranätet
3

innefattar beslutsstöd, personalinformation,
styrdokument, policies m m.

UTBETALD ERSÄTTNING
Kassan betalade under 2015 ut 54 630 tkr
(64 687 tkr) vilket är en minskning med
15,5 % jämfört med föregående år.

Kassan har under året fått besvara frågor
från Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen om storleken på
kassans egna kapital. Tillsynsmyndigheten
anser att det egna kapitalet är för stort.

Antalet ersättningsdagar uppgår till 94 158
(112 042) vilket är en minskning med 16
% jämfört med föregående år.
Under året har 988 (1 189) medlemmar
erhållit någon form av ersättning från
kassan, vilket är en minskning med 16,9 %
jämfört med föregående år. Vid årets slut
erhöll 411 (449) medlemmar någon form
av ersättning från kassan, vilket motsvarar
3,3 % (3,4 %) av det totala
medlemsantalet.

MEDLEMSUTVECKLING
Vid årets början var medlemsantalet
13 056 (13 462) varav 4 961 (5 152)
kvinnor. Vid årets slut var medlemsantalet
12 597 (13 056) varav 4 765 (4 961)
kvinnor. Av det totala antalet medlemmar
vid årets slut var 4 857 (5 050) anslutna via
distrikten Svensk Handel, Svenskt
Näringsliv och Svensk Servicehandel &
Fastfood och 7 740 (8 006) direktanslutna.
Då samtliga medlemmar har samma avgift
och all avgiftsadministration etc sköts
direkt från kassan, uppges samtliga vara
direktanslutna i statistikuppgifter till IAF.

Beräknat på medlemsantalet vid årets slut
har 7,8 % (9,1 %) av medlemmarna någon
gång under året erhållit ersättning.
ÅTERKRAV OCH SANKTIONER
Beslut om återbetalning av felaktigt
utbetalad arbetslöshetsersättning har fattats
i sammanlagt 152 (131) ärenden under
året, vilket är en ökning med 16 %.

202 (173) medlemmar har under året utträtt
p g a bristande betalning. Totalt har under
året 662 (646) medlemmar beviljats inträde
och 574 (587) har begärt utträde.

Under året har 4 (2) medlemmar uteslutits
från medlemskap enligt 37 § lagen om
arbetslöshetskassor och 0 (3) medlemmar
har frånkänts rätt till ersättning enligt 4646b §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring. 1
(5) polisanmälning har gjorts.

DAGPENNING
Kassans genomsnittligt utbetalda
dagpenning har under året varit
591 (586) kronor gällande
inkomstrelaterad ersättning, 309 (282)
kronor gällande grundersättning samt 585
(580) kronor omfattande både
inkomstrelaterad ersättning och
grundersättning.

UNDERRÄTTELSER FRÅN
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Under året har inkommit 934 (1 270)
underrättelser från Arbetsförmedlingen
enligt 16 § förordningen om
arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Beslut
har totalt fattats i 1 061 (1397) ärenden. Av
dessa ärenden ledde 363 (448) till någon
form åtgärd och 636 (739) ärenden
lämnades utan åtgärd. I 60 (167) ärenden
tillerkändes ersättning

I december var kassans genomsnittligt
utbetalda dagpenning 656 (588) kronor
gällande inkomstrelaterad ersättning, 348
(282) kronor gällande grundersättning samt
649 (580) kronor omfattande både
inkomstrelaterad ersättning och
grundersättning.

4

fler medlemmar än vad som budgeterats
för. Tappet var störst under första delen av
2015. Anledningen till att kassan förlorade
färre medlemmar under senare delen av
året kan bero på att försäkringen blev mer
attraktiv genom höjning av
dagpenningtaket. Vidare så har den
medlemsvärvning som skett per telefon
andra halvåret fallit väl ut. Konkurrensen
om medlemmarna är fortsatt stor gällande
företagare och marknadsföring i olika
former av verksamheten är en viktig del i
att nå ut till presumtiva medlemmar.
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
anordnar numera särskilda seminarier i
ämnet marknadsföring. Kassan behöver
öka medlemsantalet för att kunna fortsätta
verksamheten på längre sikt och om detta
ska vara möjligt är det nödvändigt att
fördjupa samarbetet med de organisationer
som är representerade i kassans styrelse så
att kassan blir ett naturligt val för deras
medlemmar.

OMPRÖVNING/ÖVERKLAGANDE
Under året har 72 (71) ärenden inkommit
där medlemmar har begärt omprövning av
kassans beslut. Kassan har vidhållit
tidigare fattat beslut i 52 (37) av dessa
ärenden och medgett helt eller delvis bifall
i 17 (28) ärenden. Resterande
omprövningsärenden har återkallats av
medlemmen eller är ännu inte beslutade.
Under året har inkommit 8 (3)
överklaganden till förvaltningsrätten.
Kassan har erhållit 7 (6) domar/avgöranden
från förvaltningsrätten.
Förvaltningsdomstolen har inte ändrat
kassans beslut i något av ärendena.
Kassan har under året erhållit 0 (0)
domar/avgöranden från kammarrätten samt
0 (0) domar från Högsta
förvaltningsdomstolen.
RESULTAT
Resultatet blev något bättre än vad som var
budgeterat, trots att kassan förlorade fler
medlemmar än beräknat. Underskott
uppgår till 2 885 tkr efter bidrag från staten
på 1 493 tkr enligt beslut från regeringen.

Den tidigare arbetslöshetsavgiften, som
togs bort vid årsskiftet 2013/14, gjorde att
kapitalbehovet var större hos kassorna än
vad det är idag. När arbetslöshetsavgiften
togs bort sänkte därför kassan
medlemsavgiften i sådan omfattning att
verksamheten går med underskott.
Strategin är att succesivt sänka det egna
kapitalet och långsiktigt hålla en jämn
medlemsavgift även om kostnaderna ökar.
Kassan räknar med ett ökat kostnadsläge
framöver. Det kan redan nu konstateras att
kostnaderna för finansieringsavgiften ökar
genom höjt dagpenningtak. Det
medlemssystem som kassan bygger
tillsammans med andra kassor kommer att
kosta mellan 36-45 miljoner, varav kassans
andel kan komma uppgå till närmare en
miljon kronor. Driftskostnaderna för det
nya medlemssystemet beräknas att bli
högre än för det nuvarande. Generellt
förväntas IT-kostnaderna framöver att bli
högre bl a genom investeringar i ett nytt

Resultatet av kassans verksamhet under
2015 samt ekonomiska ställning per den
31 december 2015 framgår av följande
resultat- och balansräkning med noter.
Samtliga belopp anges i tusentals kronor
(tkr).
FRAMTIDA UTVECKLING
Arbetslösheten inom kassan har fortsatt att
minska även detta år. Den öppna
arbetslösheten för kassan låg i december
2015 på 3,4 %. Under 2016 räknar kassan
med att det inte sker någon större
förändring av arbetslöshetsnivån bland
medlemmarna.
Flera s k företagarkassor har under 2015
fortsatt att tappa medlemmar, vilket även
gäller SHA. Under 2015 har SHA förlorat
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ärendehanteringssystem VARPA som ska
tas i drift fullt ut under 2018. Vidare räknar
kassan med att den nya
dataskyddsförordningen kommer medföra
ökade kostnader.
Under året kom den
socialförsäkringsparlamentariska
utredningen med slutbetänkandet ”Mer
trygghet och bättre försäkring” SOU
2015:21. Vilka förslag som kommer att
genomföras och när är i dagsläget oklart.
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RESULTATRÄKNING i TKR
INTÄKTER

2015

2014

19 727
1 493
18
21 238

20 233
1 891
40
22 163

-8 147
-6 083
-57
-14 287

-8 621
-5 935
-37
-14 593

6 951

7 570

AVGIFTER TILL STATEN
Finansieringsavgift
Arbetslöshetsavgift
SUMMA AVGIFTER TILL STATEN

-9 870
0
-9 870

-10 181
53
-10 128

Resultat före finansiella poster

-2 919

-2 558

52

306

0
52

278
584

-2 867

-1 974

53 387
-53 387

62 772
-62 772

-18
-18

-6
-6

-2 885

-1 980

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Annat statligt bidrag
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Not 1
Not 2

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar enligt plan
SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Not 3
Not 4, 5, 6

Resultat före avgifter till staten

FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
SUMMA FINANSIELLA POSTER

Not 7

Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen
POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Not 8
Kostnad arbetslöshetsersättning
Not 9
Kostnad ej statsbidragsberättigad
arbetslöshetsersättning
SUMMA POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN
ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING i TKR
TILLGÅNGAR

2015-12-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsarbeten

Inventarier

Not 10

64

61

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 11

20 573
20 573

20 572
20 572

20 637

20 633

4 356

5 070

2 667

2 716

127

96

183
1 382
388

259
1 110
504

9 103

9 755

Kassa och bank

18 359

21 238

Summa omsättningstillgångar

27 462

30 993

Summa tillgångar

48 099

51 627

40 474
-2 885
37 589

42 454
-1 980
40 474

Summa skulder

4 356
3 619
322
1 497
715
10 510

5 070
3 586
334
1 436
727
11 153

Summa eget kapital och skulder

48 099

51 627

Inga

Inga

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Fordringar felaktig
arbetslöshetsersättning
Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning
Fordringar
medlemsavgift
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 12

Not 13
Not 14

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Not 15

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder

Skulder arbetslöshetsersättning
Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16
Not 17
Not 18

Ställda panter
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Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

KASSAFLÖDESANALYS

2015

2014

-2 919
57
-2 861

-2 558
37
-2 521

52
0
0
52

278
306
0
584

652
-643
-2 800

2 055
-3 198
-3 080

-60
-1
0
-61

-40
-306
0
-346

-18
-18

-6
-6

Årets kassaflöde

-2 879

-3 432

Likvida medel vid årets början

21 238

24 670

Likvida medel vid årets slut

18 359

21 238

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar

Erhållen ränta och utdelning fonder
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar och rabatter
Erlagd ränta

Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investerings- och finansverksamhet
Investeringar maskiner och inventarier
Årets inköp värdepapper
Årets försäljning värdepapper
Kassaflöde från investerings- och finansverksamheten
Transfereringsverksamheten
Utbetald ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning
Kassaflöde från transfereringsverksamheten
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Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), BFNAR 2012:1 Årsredovisning
(K3), Lagen om arbetslöshetskassor (1997:239) samt föreskrifter utgivna av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
Bedömningar och uppskattningar
Avseende styrelsen bedömningar och uppskattningar hänvisas till nedanstående rubriker.
Medlemsavgifter/Intäktsredovisning
Medlemsavgifter redovisas som inäkt för den tidsperiod som medlemsskapet avser. Aviseringen av
medlemsavgiften utgör grund för intäktsredovisning.
Finansieringsavgift
Finansieringsavgift redovisas enligt god redovisningssed.
Redovisning av leasingavtal
Arbetslöshetskassan redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier skrivs av enligt plan över den ekonomiska livslängden, varvid en
avskrivningstid om 3 år tillämpas.
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. Där en uppskattning
av storleken på utestånde fordran avseende statligt bidrag görs enligt mall från SO.
Kostnad arbetslöshetsersättning
Kostnader för arbetslöshetsersättning redovisas enligt bokföringsmässiga grunder där en uppskattning av
storleken på utestånde skulder avseende arbetslöshetsersättning görs enligt mall från SO.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
I posten fordringar felaktig ersättning redovisas belopp till nominella värden i enlighet med IAFs
föreskrifter.
Fordran medlemsavgifter

Värdereglering av medlemsfordringar har gjorts på empiriska grunder, 1 % av utestående fordran från
aviseringar närmast föregående månad reserveras som osäker, 10% av månad -1 reserveras, 50 % av
månad – 2, för övriga månader reserveras 100 % av det utestående beloppet.
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1)

MEDLEMSAVGIFTER
Grundavgift
Arbetslöshetsavgift
SUMMA

2)

ÖVRIGA INTÄKTER
Påminnelseavgifter och övriga avgifter i samband med
indrivning
SUMMA

3)

PERSONAL
Medeltal anställda
Kvinnor
Män
PERSONALKOSTNADER
Löner och arvoden styrelse och
kassaföreståndare
Löner och arvoden,övriga anställda
Sociala avgifter
Pensionskostnader, kassaföreståndare
Pensionskostnader, övriga anställda
Personalsocial verksamhet/utbildning
Löneskatt
SUMMA
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

4)

ARVODE TILL REVISORER
SME Revision
Revisionsuppdraget
SUMMA

11

2015

2014

19 727
0
19 727

20 233
0
20 233

2015

2014

18
18

40
40

2015

2014

6,0
5,0
11,0

8,0
5,0
13,0

888
4 575
1 693
131
373
359
128
8 147

859
4 904
1 811
131
385
423
107
8 621

40%
60%
50%
50%

60%
40%
50%
50%

2015

2014

123
123

90
90

5)

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella
leasingavtal

2015

2014

1 109

1 081

Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1 - 5 år
Ska betalas senare än 5 år

1 109
0

1 020
1 020

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

2015

2014

Datakostnader / telefoni
Porto- och avikostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnad IT
Konsultarvoden
Befarade och konstaterade förluster medlemsavgifter
Revision
Övrigt
SUMMA

229
1 011
1 232
1 168
578
65
125
1 676
6 083

894
677
1 187
1 032
187
0
90
1 869
5 936

FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
SUMMA

2015
52
0
0
52

2014
85
306
193
584

STATLIGT BIDRAG TILL
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

2015

2014

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning

54 630
-714

64 687
-1 363

Återbetald arbetslöshetsersättning (till Arbetsförmedlningen)
SUMMA

-529
53 387

-553
62 771

2015

2014

54 630
-714
-529
53 387

64 687
-1 363
-553
62 771

Framtida minimleasavgifter avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal

6)

7)

8)

9)

KOSTNAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
Kostnad arbetslöshetsersättning
Periodiserad arbetslöshetsersättning
Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare)
SUMMA
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10)

MASKINER OCH INVENTARIER

2015-12-31

2014-12-31

644
60
704

604
40
644

-583
-57
-640
64

-545
-38
-583
61

Marknads
värde
10 468
10 358
20 826

Bokfört
värde
10 267
10 306
20 573

2015-12-31
20 572
1
0
20 573

2014-12-31
20 266
306
0
20 572

2015-12-31
2 716

2014-12-31
2 760

Årets förändringar
Under året tillkommande
fordringar
Under året reglerade fordringar
Summa fordringar felaktig ersättning

597
-646
2 667

649
-693
2 716

Fordringar < 1 år
Fordringar > 1 år < 5 år
Fordringar > 5 år < 10 år
Fordringar > 10 år
SUMMA

180
532
559
1 396
2 667

236
490
551
1 438
2 716

28

103

1 822

1 855

IB Maskiner och inventarier
Årets inköp
UB Maskiner och inventarier
Ackumulerad avskrivning vid årets början
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
SUMMA

11)

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Hedgefond Indecap
Guide företagsobligation Indecap

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning
SUMMA

12)

FORDRINGAR FELAKTIG
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
Ingående ackumulerade fordringar

Av årets reglerade fordringar utgörs
av belopp som arbetslöshetskassan beslutat att
efterge med stöd av 68 d § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.
Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms
av det nominella beloppet vara osäkra.
13

13)

ÖVRIGA FORDRINGAR
Källskatt arbetslöshetsersättning
Övriga fordringar

14)

15)

2015-12-31
1 098
284
1 382

2014-12-31
1 107
4
1 111

FÖRUTBETALDA KOSTNADER
UPPLUPNA INTÄKTER

2015-12-31

2014-12-31

Hyra
Förfallna medlemsavgifter tidigare år
Övrigt
SUMMA

227
0
161
388

227
0
277
504

Årets
resultat
-1 980
-905
-2 885

Balanseras
40 474
-2 885
37 589

2015-12-31

2014-12-31

902
2 667
50
3 619

837
2 716
33
3 586

2015-12-31

2014-12-31

1 098
399
1 497

1 107
329
1 436

2015-12-31

2014-12-31

458
257
715

501
226
727

EGET KAPITAL
Ingåend
e balans
42 454
-1 980
40 474

Balanserat kapital
Årets resultat
S:a balanserat kapital
16)

SKULDER TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH IAF
Finansieringsavgift
Skulder felaktig ersättning
Övriga skulder AF
SUMMA

17)

ÖVRIGA SKULDER
Källskatt arbetslöshetsersättning
Övriga skulder
SUMMA

18)

UPPLUPNA KOSTNADER
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Personalkostnader
Övrigt
SUMMA
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