
Skattmastarens kommentar till forenklat arsbokslut Medicinska
retinaklubben for rakenskapsaret 2017-01-01- 2017-12-31

Balansrapport

Vid arets borjan hade foreningen 67 942,15 kr

For ar 2015 deklarerades en vinst som foreningen blev skatteskyldig for pa en summa
av 8 582,00 kr. Efter ansokan om att foreningen ar en ideel forening (ej skatteskyldig for
overskott] har vi fatt tillbaka den skatten. Denna finns kvar pa foreningens skattekonto
pa Skattemyndigheten (redovisad som ford ran)

Vid arets slut hade foreningen 104 309,10 kr + 8 582,00 kr = 112 891,10 kr

Resultatrapport

INTAKTER
• Dessa bestar till storsta delen av sponsormedel ifran lakernedels- och
medicintekniska foretag - redovisade pa 3990. Dessa intakter far bara tacka
kostnaderna for de utbildningsrnoterr/kurser som vi arrangerar. De pengar som inte
atgar ar vi skyldiga att aterbetala till sponsorerna efter avslutat mote/kurs,
Viarets slut hade vi kvar 41509,97 kr fran var- och hostmotena, dessa ar redovisade
som leverantorsskuld,
• En mindre del av intakterna kommer fran klubbens samarbete med Svenska
Makularegistret - redovisade pa 3991. Denna intakt ar vi inte aterbetalningsskyldig
for.

KOSTNADER
• Kostnader for kurs och moten - se separata redovisningar.
• Ovriga kostnader

• Resekostnader 5801 ar kostnader for resor i samband med
styrelsemoten

• Kostkostnader 5833 ar kostnad for fika i samband med
styrelsemoten

• Kontorsmaterial6110 ar kostnad for porto
• Bankkostnad 6579 ar kostnader for bankkonto samt avgifter for

betalningar till bankgiro
• Konferenskostnad 6902 ar kostnad for fordrink, present till

forelasare samt blommor tilliokal
• Rantekostnad - kostnad for ranta pa skatten som foreningen blev

alagd att betala pga deklaration av vinst. Denna kostnad far man
inte tillbaka aven om skatten sedan aterbetalades.

• Ovriga kostnader 6933 ar kostnad for present till avgaende
styrelseledamot

• Oresavrundning och valutaomvandling. Vid utbetalning i annan
valuta ar det svart att veta vilken kurs som galler vid sjalva



betalningsdatumet. En utbetalning blev felaktigt och fordes tillbaka
till vart konto - nar den sedan ater skulle betalas blev det inte
exakt samma summa pga valutaomvandlingen

Arets resultat uppvisar ett overskott pa 36 366,95 kr

Niklas Karlsson
Skattmastare

Orebro 2018-04-02



Revisionsberattelse fOr Medicinska Retinaklubben

Undertecknade revisorer i Medicinska Retinaklubben for rakcnskapsaret
170101-171231 tar efter fullgjort uppdrag avgiva foljande berattelse over var
granskning av foreningens rakenskaper.

For fullgorande av vart uppdrag har vi tag it del av fdreningens rakcnskaper som
lamnar upplysning om dess ekonomi och forvaltning,

Da den av oss foretagna revisionen icke givit anledning till anmarkning i
avseende pa de till oss overlamnade redovisningshandlingama, foreningens
bokforing eller eljest betraffande forvaltningen av foreningens ekonomiska
angelagenheter tillstyrker vi att ansvarsfrihet beviljas styrelsens Iedamotcr for
2017 ars forvaltning.

Stockholm 19 april 2018
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