
Ärsredovisning

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stockholm Basketdistriktsförbund får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsåret 2017-01-01 - 2077 -t2-3L

Verksamhetens art och inriktning

Stockholm Basketdistriktförbund är ett distriktsorgan till Svenska Basketbollförbundet och bedriver främst tävlings- och
utbildningsverksamhet inom distriktet. Vid föregående årsmöte fick styrelsen förtroendet att arbeta med följande större initiativ för
verksamhetsåret 2017:
o Föreningsdialogen - behålla våra medlemmar och bli fler
o Tävling - spontanbasket och nya spelformer
o Kommunikation och lobbying

Det har genomförts 26 tillfällen med spontanbasket vilket genomförs varje vecka i Stockholms distrikt
2 st omgångar av 3x3 Stockholm Tour har genomförts under höstterminen
4 st nya föreningar har bildats under året - Bling ldrottsförening, Nynäshamns Basketbollklubb, Basketball Klubben Rosento och
Spear ldrottsförening.
Basket i distriktet har ökat för andra året i rad med ca 5%. Vi tror att detta bara är början. Vi är den lagidrott som växer mest!
Bristen på idrottshallar har kommit att bli den i särklass viktigaste frågan för att basketen ska kunna fortsätta växa så Stockholm
Basket har prioriterat anläggningsfrågan i en större utsträckning från hösten 2017.
Det ekonomiska resultatet för 2OI7 är sämre än budgeterat. Orsaken till det är bl.a. ökade personalkostnader i samband med två
avgångar.

Stipendiefonden var tänkt att den skulle börja användas men pga personalomsättningar så har vi skjutit på arbetet att ta fram en
modell för hur stipendiefonden ska användas.

Det är avsatt medel för projekt inom domare, värdegrundsarbete och att bli fler, dessa medel kommer istället att användas under
20L8 av samma skäl som ovan, att vi bytt ut stor del av personalstyrkan under året.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
De totala intäkterna upgick till 8 053 tkr (7 991 tkr). Bidrag från Stockholms idrottsförbund har erhållits med L 41L tkr (1 364 tkr)
vilket innebär en självfinansieringsgrad pä 82 % (83 %l

Resultat och ställning
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR)

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat - och balansräkning samt
Eget kapital och tilläggsupplysningar.

2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 8 053 7 991 7 702 7 704 7 398
Ärets resultat 550 309 r27 11 334
Ba lansomslutning 8 883 7 257 7 266 7 090 6742
Antal anställda 8 7 7 8 8
Eget kapital 2755 3 305 2 997 2 877 2882



Resultaträkning

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella investe r

Not 20t7 20L6

Bidrag 1 t760 843 2 7t9 344
Nettoomsättning 1 62r2869 s 802 676
Övriga intäkter t 79 317 69 410
Summa intäkter 8 0s3 029 7 99t430

Verksamhetens kostnader 2 334 393 24322r4
Övriga externa kostnader 2 L 342756 L374 3L2
Persona lkostnader 3 4 900 360 3 849 6s9
Avskrivning 4 25 063 26 063
Rörelseresultat s50 543 309 182

Ränteintäkter och liknande intäkter 7L7
Räntekostnader och liknande kostnader 2 439
Resultat efter finansiella poster 550 545 308 850

Ärets resultat 550 545 308 861 k



Balansräkning Not 2017-t2-3t 20t5-t2-3L

nu.cÅruenn

Materiella a r
lnventarier 4 77 378 43 44r

Finansiella an

Deposition 37 500 37 500

Summa anläggningstillgångar 54878 80 941

Omsättningsti llgångar

r
Kundfordringar t t73 354 2623173
övriga fordringar T 3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 L75 674 404326
Summa kortfristiga fordringar 1,349 029 3027 442

Kassa och bank 7 479 204 4 896 ss8

Summa omsättningstillgångar 8 828 233 7 924000

Summa tillgångar 8 883 111 8 004 941

I,



Balansräkning fortsättning Not 20t7-12-3t 2016-12-?t

Skulder och eget kapital

Eget Kapital

ka ital
Balanserat resultat 3306022 29971,6L
Ärets resultat 550 545 308 851
Summa eget kapital 2755 477 ??06022

Avsättn

Skulder

Kortfristiga skulder

Övriga avsättningar 6 722000 722000

Leverantörsskulder 77 93s 53 r32
Skatteskuld 75 510 64270
Övriga skulder 22552L9 976040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 2 996 970 2 883 477
Summa skulder 5 405 634 39769L9

Skulder och Eget kapital I 883 111 8 004 941 p



Rapport över förändringar i Eget kapital

Belopp vid årets ingång

Årets resultat
Belopp vid årets uigi"C

Fritt eget kapital

3 306 022
-550 545

2755 477

/L



Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligtÄrsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning
och koncernredovisning, K3 (2012:1).

Detta råd tillåmpas för första gången i år. Flerårsöversikten har inte räknats om.
lnga redovisningsprinciper har ändrats till följd av övergången till BFNAR 2OI2:L. lnga av förenklingsreglerna i kapitel 35.21-35.30 har
tillämpats vid övergången.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har
värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

Finansiella instrument har värderats till anskaffningsvärdet korrigerat för eventuella nedskrivningar. Eventuellt behov av
nedskrivningar beräknas på skillnaden mellan bokfört värde å ena sidan och verkligt värde med avdrag för försäljningsutgifter å andra
sidan. lnnehav som handlas på en aktiv marknad har behandlats som en värdepappersportfölj.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde minskat med planenliga avskrivningar samt korrigerat för eventuella
upp- eller nedskrivningar.

Avskrivningar påbörjas då tillgången tas i bruk. Materiella anläggningstillgångar som är av mindre värde enligt inkomstskattelagen

Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt nedan:

Maskiner och inventarier 2O % av anskaffningsvärdet

Utöver vad som framgår ovan är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år

1. Rörelsens intäkter
Tävlingsrelaterade intäkter
Kursavgifter

Försäljning materiel

Administrativ intäkt tävling
Bidrag

Sponsorintäkter

Ätervu nna avskrivna ku ndfordringar
övrigt
Summa

2. övriga externa kostnader
Kanslikostnader

Representation och u ppvaktning

Trycksaker

Telefon

Befarad kundförlust
Revisionsarvode

Övriga kostnader

Summa

20L7
4382 444

1324740
649

466 110

1 789 040

LO 443

286

79 3r7
8 053 029

20L7
846 723

5 594

72 627

6 430

42 500

38r742
I 342 756

2016
4 362 242

982 067

23 008

2s9 420

2 150 845

144 437

69 410

7 99t 429

20L6
867 348

4 040

86 164

72 8L3

35 590

37 500

270 857

1374312

,(-



3. Personalkostnader
Löner och andra ersättningar
Lagstadgade sociala ersättningar
Pensionskostnade r

Särskild löneskatt på pensionskostnad

Övriga personalkostnader

Summa

4. Materiella anläggningstillgångar
I ngående anskaffningsvärde
Årets köp

Årets försälj ni ng/utrangering

Utgående ackumulerade anskaffningsvä rden

lngående avskrivningar

Ärets avskrivningar

Ärets försä ljn i nglutra ngering

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde inventarier

5. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda licenskostnader

övriga poster

Summa

6. Avsättningar
Stipendiefond

Domarprojekt

Vision och värdegrund

Triangel till rektangel

Summa

7. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Periodiserade tävlingsintäkter*

Semesterskuld (inkl sociala avgifter)
övrigt
Summa

20rt
3 398 085

1 006 903

187 605

42 833

264934
4 900 3s9

20L7
285 241

28524L

241 800
26 053

267 863

t7 378

2017

175 674

L75 674

20L7
227 000
100 000
100 000
295 000
722000

20L7
2 006 083

44r 878

549 010
299697t

20L6
2 710 045

800 835

746206
33 030

r59 542
3 849 658

20L6
28524L

28524t

2r5736
26063

241 800

43 44L

2016
356 6s0
47 676

404t26

20L6
227 000
100 000

100 000
295 000
722000

20L6
2289 367

479 949

66 t67
2835 477

* Tävlingsintäkter har periodiserats med 50 % under andra halvåret 2017 utfakturerade startavifter, licenser och
reseersättning till domare. /f-
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FIN N HAM MARS
AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERATTELSE

Till ftireningsstämman i Stockholms Basketdistriktsftirbund
Org.nr. 802004-6010

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utört en revision av årsredovisningen fiir Stockholms
Basketdistriktsförbund för år 20 I 7-0 I -01-2017 -12-31 .

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med gund i årsredovisningen.

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

o identifierar och bedömer jag riskema ftir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga f<ir att utgöra en grund fiir mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intem kontroll.

r skaffar jag mig en örståelse av den del av öreningens
intema kontroll som har betydelse för min revision ör att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

o utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens örmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller ftirhållanden göra att en ftirening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelsema på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ftjr den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i
den intema kontrollen som jag identifierat.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av öreningens finansiella
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella
resultat ör året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är örenlig med årsredovisningens
öwiga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Reylsorns
ansvar. Jag är oberoende i örhållande till öreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund fiir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret ör att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den intema
konholl som de bedömer är nödviindig ftir att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller nägra väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka örmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om st5nelsen
avser att likvidera fiirbundet, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt altemativ till att göra något av
detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti ör att en revision som utörs 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 fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utört
en revision av styelsens örvaltning för Stockholms
Basketdistriktsförbund for är 201'7 -01-01-1017 -12-31 .

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande, 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 ftirsummelse som
kan friranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utörs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser 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 frirvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utörs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för ftireningens
situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra örhållanden
som iir relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Upplands Väsby 201 8-03-08

Jag tillstyrker att f<ireningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet ör räkenskapsåret.

Grund ftir uttalande

Jaghar utört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansver. Jag är oberoende i förhållande till
öreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt
fullgjort 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 ör förvaltningen.

ä'*4/-
HäkanFjeln/

Auktoriserad revisor


