EKONOMISK RAPPORT
FÖR IF METALLS FACKKLUBBAR

2018
IF Metalls fackklubb på:_____________________________

Ort__________________

Datum______________

Rapporten skall sändas in till avdelningsexpeditionen i ett exemplar omedelbart efter klubbens årsmöte
senast 2019-04-30.

ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOVISNING
Klubbens ekonomiska ställning den 1 januari 2018
För in den ingående balansen (IB) på respektive konto.
Siffrorna återfinns i den ekonomiska ställningen 31/12 2017.

Klubbens ekonomiska ställning den 31 december 2018
Här för man in siffrorna i utgående balans (UB) per den 31 december.

Klubbens inkomster och utgifter 2018
Här för ni in de kostnader och inkomster som ni haft under året.
Årets vinst respektive förlust erhålls genom skillnaden av ingående och utgående balans.

Klubbar som bokför på data
De klubbar som bokför på data med bokföringsprogram behöver inte fylla i "Ekonomiska
redovisningen". Ni skall i stället ta ut balans- och resultaträkningen när bokföringsåret är låst och
bifoga dessa med verksamhetsberättelsen och årsmötesrapporten.

OBSERVERA
Ekonomiska redovisningen skall skrivas ut i 2 ex.
Ett exemplar skall tillsammans med verksamhetsberättelsen samt
årsmötesrapporten sändas in till avdelningsexpeditionen
senast den 30 april 2019.
Har inte handlingarna (Årsmötesrapport, Verksamhetsberättelse samt
Ekonomisk rapport) kommit in till detta datum riskerar klubben att bli utan
administrationsbidrag för verksamhetsåret.

BOKSLUTSBERÄTTELSE för tiden 1 januari - 31 december 2018
IF METALLS FACKKLUBB:
Klubbens ekonomiska ställning den 1 januari 2018
TILLGÅNGAR

kronor

öre

SKULDER

kronor

öre

kronor

öre

kronor

öre

Kontant i kassan
IB Plusgirot
IB Bank
Aktier och andelar
Inventarier
Fordringar

Kapitalbehållning

Summa kronor

Summa kronor

Klubbens inkomster och Utgifter under 2018
INKOMSTER

kronor

öre

Administrationsbidrag
Medlemsavgifter

UTGIFTER
Möten
Medlemsavgifter

Räntor/utdelning

Årets förlust

Årets vinst

Summa kronor

Summa kronor

Klubbens ekonomiska ställning den 31 december 2018
TILLGÅNGAR

kronor

öre

SKULDER

Kontant i kassan
UB Plusgirot
UB Bank
Aktier och andelar
Inventarier
Fordringar

Kapitalbehållning

Summa kronor

Summa kronor

31/12 2018

_____________________________________________________
Kassör

Revisorsignatur

Revisorsignatur

Revisorernas utlåtande

Undertecknade revisorer har vid granskning av klubbens räkenskaper för 2018 funnit dessa i god
ordning. Bokförda transaktioner är styrkta med vederbörliga verifikationer. Bokförda värden på kassa,
bank och plusgiro stämmer överens med kontoutdrag. Vi har följt verksamheten under året genom
protokoll från möten och sammankomster och genom egna iakttagelser.

Med anledning av vår redogörelse föreslår vi årsmötet

Att:

godkänna den ekonomiska redovisningen och fastställa årets resultat

Att:

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

ort och datum

Revisor

Revisor

