
Revisionsberättelse    - År 2007 - 

 
 
 
Till årsmötet i  SÖDERTÄLJE LOKAL TV förening (SLTV), den 23 april 2008. 
 
 
Undertecknad, utsedd revisor, har granskat räkenskaperna för kalenderåret 2007. 
Granskningen har i huvudsak omfattat avstämning av balansräkningens poster samt 
inventariehantering, personalkostnader och betalning av skatter och avgifter samt även  
övrig föranledd granskning. I samband därmed har några reflektioner gjorts vilka sammanfattas 
i noter enligt nedan. Reflektionerna har inte föranlett någon anmärkning från min sida vad beträffar 
styrelsens förvaltning under arbetsåret. 
 
Undertecknad tillstyrker därför  
 
att resultaträkningen och balansräkningen fastställes, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret. 
 
 
 
Södertälje den 2 april 2008. 
 
 
 
______________________________ 
Lars Enander   
 
 
Noter: 
 
1.  Inventarier. Inga nyanskaffningar har skett under året. Tillgångarna noteras i föreningens Inventarieförteckning vilken 
ger en god överblick över tillgångarnas anskaffningsvärde och avskrivningar etc. Inventarierna skrivs av enl. plan utifrån 
den förväntade ekonomiska livslängden (3 år). Anskaffningsvärdet på föreningens inventarietillgångar (5 st) uppgick till 
63.224 kr per den 31/12 2007. Samtliga tillgångar är fullt avskrivna vid årets slut, det bokförda värdet uppgår till 0 kr.   
 
2.  Bilar, transportmedel. Föreningen äger inget bilinnehav sedan 2006.   
 
3.  Årets intäkter och resultat mm. Intäkterna har minskat med ca. 129 000 kr (-66%) jämfört med föregående år, detta 
huvudsakligen beroende på avsaknad av de intäktsaktiviteter som då förekom vid valet 2006, valfilmsarbete och visningar 
av valprogram etc. Föreningen har inte haft några anställda eller kostnader för personal under 2007. Årets förlust,  
-18 146:51, balanseras mot tidigare ack. vinster (120 414:71). Trots årets förlustsiffror är kassalikviditeten fortsatt god och 
uppgick till 102 000 kr vid senaste årsskiftet 2007 (99 000 -2006). 
 
4.  Betalningsrutiner.  I samband med uthyrning av föreningens utrustning till andra parter (föreningar etc.) har det 
uppmärksammats genom åren att det ibland tar oacceptabelt lång tid innan föreningen får betalt för sina tjänster. Normala 
betalningsvillkor om 30 dagar efterlevs dåligt. Ett sätt att säkerställa för föreningen att hyresintäkterna verkligen blir 
betalda (i tid eller över huvud taget) kan vara att istället begära förskottsbetalning alternativt deposition vid själva 
utlämnandet av utrustningen. Om så sker, elimineras problemet till största del.  
 
5.  Inkomstskatt. Föreningen är för närvarande befriad från inkomstskatt enl. Lagen om statlig inkomstskatt (SIL) 7 § 5 
mom. ”Ideell förening” (kulturellt ändamål – ej vinstsyfte – öppet medlemskap – balanserad avkastning) 
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