Motion nr 10
Stockholms Konståkningsförbund
JÄMFÖRELSETABELLER I ÅRSREDOVISNINGEN
Yrkande
Att i varje årsredovisning tydligt redovisa jämförelsetabeller för de senaste fem
åren som ökar medlemmarnas förståelse för verksam-heten förutsättningar
och utveckling.
Nyckeltal som föreslås redovisas är:
Antal medlemmar i förbundet
Antal föreningar i förbundet
Antal tävlingslicensierade åkare -singel
Antal tävlingslicensierade åkare - par och/eller isdans
Antal tävlingslicensierade åkare - syncro
Antal föreningar i förbundet, varav
Antal singelföreningar
Antal syncroföreningar
Antal med blandad verksamhet
Medlems- och verksamhetsintäkter
Bidrag från RF
Bidrag från ISU
Sponsorintäkter
Intäkter från evenemang
Totala intäkter
Rörelsekostnader
Kostnader för evenemang
Totala kostnader
Rörelseresultat före evenemangsrelaterade intäkter och
kostnader
Resultat från evenemang
Årets resultat

Styrelsens yttrande
Årsredovisningens flerårsjämförelse innehåller normala nyckeltal för den typ
av årsredovisning (K2) som Förbundet använder.
Nyckeltal om verksamheten i tal som antalsuppgifter om föreningar, åkare mm
är uppgifter och trender som är intressanta och Förbundsstyrelsen delar
motionärens syn på att de beskriver väl förbundets verksamhet och utveckling
och skulle tillföra värde för läsaren. Däremot anser Förbundsstyrelsen att
årsredovisningen inte är rätt plats för dessa, eftersom detta dokument till sin
natur behöver genomgå revision av alla uppgiftslämnares data och underlag,
vilket skulle innebära revision av mer än 140 föreningars inskickade data med
underlag. Förbundsstyrelsen anser i stället det är lämpligt att beskriva
verksamheten med sådana nyckeltal i verksam-hetsberättelsen.
Ekonomiska nyckeltal som motionären föreslår finns delvis redan i
årsredovisningen och viss ytterligare uppdelning av bidrag och intäkter kan
göras då de är väsentliga till belopp, vilket har från tid till annan gjorts. Att
införa femårjämförelser i årsredovisningen i den omfattning som motionären
föreslår
innebär
ökade
kostnader
främst
avseende
revision.
Förbundsstyrelsen ser dock även här potential att öka tydlighet och förståelse
genom att tillföra sådan information i verksam-hetsberättelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet:
att uppdra till Förbundsstyrelsen att införa utökad statistik om verksamheten
i Förbundets verksamhetsberättelse inspirerat av motionen,
att uppdra till Förbundsstyrelsen att införa viss ekonomisk information
inklusive flerårsjämförelse i Förbundets verksamhetsberättelse,
att avslå motionärens förslag om att i varje årsredovisning redovisa
jämförelsetabeller i den omfattning som beskrivs i motionen,
samt att motionen därmed får anses vara besvarad.

Motion 6 till SKF´s årsmöte 2020

I linje med förbundets uttalade ambition att bli mer
öppna, transparenta och kommunikativa föreslås årsmötet
fatta beslut att:
i varje årsredovisning tydligt redovisa
jämförelsetabeller för de senaste fem åren som ökar
medlemmarnas förståelse för verksamheten förutsättningar
och utveckling.
Nyckeltal som föreslås redovisas är:
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal

medlemmar i förbundet
föreningar i förbundet
tävlingslicensierade åkare -singel
tävlingslicensierade åkare - par och/eller isdans
tävlingslicensierade åkare - syncro
föreningar i förbundet, varav
singelföreningar
syncroföreningar
med blandad verksamhet

Medlems- och verksamhetsintäkter
Bidrag från RF
Bidrag från ISU
Sponsorintäkter
Intäkter från evenemang
Totala intäkter
Rörelsekostnader
Kostnader för evenemang
Totala kostnader
Rörelseresultat före evenemangsrelaterade intäkter och
kostnader
Resultat från evenemang
Årets resultat
Notera att flera av dessa nyckeltal redan finns i årsredovisningen men att en ökad
tydlighet önskas genom särredovisning av vissa väsentliga poster och jämförelsetal
för senaste fem åren.
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