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AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERATTELSE
Till foreningsstämman i Svenska Geotekniska Föreningen, org.nr 802004-3843
Rapport om årsbokslutet
Uttalande
Jaghar utfort en revision av årsbokslutet för Svenska Geotekniska Föreningen för år 2018-01-01-

20t8-12-3t.
Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 3 1 december 201 8
och av dess finansiella resultat for året enligt bokföringslagen.

Grundftr uttalande
utört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansver. Jagär
oberoende i ftirhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt
Jag har

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jaghar inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mitt

uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas
vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den intema kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte irurehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av ftireningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ

till

att göra något av detta.

Revisorns ansvzr

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti ftir att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare faltar med grund

i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

r

identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utör granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga fijr att utgöra en

{

grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än for en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

information eller åsidosättande av intern kontroll.

.

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens intema kontroll som har betydelse for min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten

i den interna kontrollen.

o

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

o

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaklor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens ftirmåga att

i styrelsens

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på upplysningama i årsbokslutet om den
väsentliga.osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en örening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

o

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningama, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten lor den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning for
Svenska Geotekniska Föreningen för år 20 I 8-0 I -0 1
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Jag tillstyrker att ftireningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

jör

uttalande
Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Grund

Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

mitt

uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för örvaltningen enligt stadgarna.
Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, år att inhämta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

/-

o
.

företagit någon ätgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot fiireningen eller om det finns skäl ör entledigande, eller
på något annat sätt handlat

i strid med

stadgarna.

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 fiirsummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot ftireningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed

i Sverige

använder jag professionellt omdöme och

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som

utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebiir
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och örhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för fbreningens situation.
Jaggär igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,vidlagna åtgärder och andra örhållanden
som är relevanta för mitt uttalande.

Upplands Väsby 201 9-03-08
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Årsbokslut
Svenska Geotekniska Föreningen
802004-3843
Styrelsen för Svenska Geotekniska Föreningen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens
utveckling under räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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RESULTATRÄKNING

1
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning

502 380
320 194
8 063 457

632 550
278 597
6 618 963

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

8 886 031

7 530 110

-5 770 247

-5 693 328

-1 695 057
-7 465 304

-1 760 573
-7 453 901

1 420 727

76 209

2 270
–
2 270

–
-741
-741

Resultat efter finansiella poster

1 422 997

75 468

Resultat före skatt

1 422 997

75 468

Årets resultat

1 422 997

75 468

Rörelsekostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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BALANSRÄKNING

1

2018-12-31

2017-12-31

1 377 816
799
4 124
1 382 739

881 738
799
4 900
887 437

575 724
575 724

907 964
907 964

Kassa och bank
Kassa och bank
Sparkonto
Summa kassa och bank

1 490 918
2 000 000
3 490 918

1 814 730
–
1 814 730

Summa omsättningstillgångar

5 449 381

3 610 131

SUMMA TILLGÅNGAR

5 449 381

3 610 131

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
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2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital vid räkneskapsårets början
Balanserat överskott

1 681 246

1 605 778

Årets resultat

1 422 997

75 468

Eget kapital vid räkneskapsårets slut

3 104 243

1 681 246

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 226 602
88 063
1 030 473

1 162 684
240 090
526 111

Summa kortfristiga skulder

2 345 138

1 928 885

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 449 381

3 610 131

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats enligt BFNAR 2017:3 Årsbokslut K2.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde
(noterad köpkurs vid börsens stängning) på balansdagen.

Not 2

Övriga externa kostnader

I posten övriga externa kostnader ingår exceptionella kostnader som uppgår till 249 273,35 SEK.
Kostnaden beror på ett bedrägeri (utlandsöverföring med id-kapning) som föreningen utsattes för under årets första
månad. Trots polisanmälan samt bankens försök att återfå summan efter överföringens genomförande är detta den
kvarstående kostnaden från incidenten. Polisen la ner förundersökningen i brist på bevis och de utredningssvårigheter
som förelåg i att transaktionen gått till utlandet.

Not 3

Kortfristiga placeringar

2018-12-31
Noterade aktier och andra
andelar

Redovisat

Verkligt värde

Swedbank Robur Fonder AB

värde
575 724

677 914
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UNDERSKRIFTER
Göteborg 2019-02-26

Victoria Svahn - Styrelseordförande

Fredrik Griwell - Kassör

Jonas Axelsson - v ordf

Sara Jorild - Sekreterare

Maria Åström - Lokalavdelningskontakt

Christoffer With - Fortbildningsansvarig

Lars-Olof Dahlström - Ordförande sektion Berg

Marie Arnér - Ordförande sektion Förorenade

Roland Barthel - Ordförande sektion Grundvatten

Johan Wagenius - Ordförande sektion Jord

