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Ekonomisk uppföljning januari-november 2018 
En ekonomisk rapport för perioden januari-november 2018 har upprättats. Driftprognosen tyder på 

ett positivt resultat om 157 tkr, vilket är 143 tkr sämre än budget. Prognosen är en försämring mot 

den senaste prognosen i september. Försämringen beror bland annat på att vi haft fler nödvändiga 

fordonsreprationer än väntat.  

 

Investeringarna bedöms bli 5,6 mkr lägre än budget, vilket beror på att det planerade inköpet av ett 

höjdfordon blivit fördröjt och kommer att ske först under nästa år.  

 

Marknadsvärdet på förbundets placeringar överskrider det bokförda värdet med 651 tkr per sista 

november.  
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• Godkänna upprättad rapport  
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EKONOMISK RAPPORT 
Januari-november 2018 

DRIFTREDOVISNING 

Helårsprognosen är 186 tkr sämre än pro-

gnosen för september. Vi har haft en del 

kostnader i verkstaden som dragit iväg sam-

tidigt som intäkterna på externutbildningen 

inte ser ut att nå upp till budget. Detta upp-

vägs till viss del av ytterligare en placering 

som fallit ut i november månad med en 

vinst på 290 tkr. Vi ser också att personal-

kostnaderna ser ut att bli något lägre än 

tidigare befarat. Även avskrivningarna tycks 

kosta mindre än i tidigare prognoser och 

lämnar ett överskott på 500 tkr.  

Det sämre prognostiserade resultatet inne-

bär ett något större negativt balanskravsre-

sultat. Budgeten för 2019 har dock en resul-

tatnivå som klarar detta. Återställning bör 

alltså kunna ske under 2019 som planerat.  

 

  

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Det planerade inköpet av ett höjdfordon 

kommer inte att hinna genomföras under 

året, utan kommer på grund av lång leverans-

tid ske först under 2019.  

Driftprognosen vid årets slut ser ut att bli ett överskott på 157 tkr, vilket är 143 tkr sämre än budget.  

Det höjdfordon som var budgeterat 2018 kommer att skjutas till 2019 vilket innebär att investe-

ringsbudgeten kommer att göra ett överskott 5,6 mkr. Likviditeten ligger fortsatt på en bra nivå och 

förbundets placeringar ligger drygt 2% över det bokförda värdet per sista november.  

Driftredovisning (tkr) Budget 

2018 

Prognos 

helår 

2018 

Avvikelse 

prognos-

budget 

Ledning, direktion, revision -2 198 -1 898 300 

Personalkostnader heltid -75 212 -75 212 0 

Personalkostnader RIB & värn -41 850 -46 350 -4 500 

Hyra och lokalvård -26 171 -25 771 400 

Övriga driftkostnader -20 825 -23 938 -3 113 

Årets avsättning till pensioner 

inkl. löneskatt 

-7 339 -6 571 768 

Avskrivningar -8 294 -7 794 500 

Verksamhetens kostnader -181 889 -187 534 -5 645 

Finansiella kostnader -1 936 -2 199 -263 

SUMMA KOSTNADER -183 825 -189 733 -5 908 

Automatiska brandlarm 6 901 7 201 300 

Avtal 4 403 4 403 0 

Externutbildning 1 797 1 497 -300 

Myndighetsutövning 1 814 1 514 -300 

Övriga intäkter 497 5 947 5 450 

Verksamhetens intäkter 15 412 20 562 5 150 

Medlemsbidrag 163 958 163 423 -535 

Hyresbidrag 4 505 4 505 0 

Finansiella intäkter 250 1 400 1 150 

SUMMA INTÄKTER 184 125 189 890 5 765 

ÅRETS RESULTAT 300 157 -143 

Investeringsredovisning (tkr) Budget 

2018 

Prognos 

helår 

2018 

Avvikelse 

prognos-

budget 

Stora fordon -9 700 -4 066 5 634 

Mindre fordon -1 750 -1 750 0 

Räddningsmaterial mm -1 600 -1 600 0 

Städmaskin -150 -150 0 

Inventarier -500 -500 0 

Övningshus Byrsta -300 -300 0 

Oförutsett -250 -250 0 

Totalt -14 250 -7 750 5 634 



LIKVIDITET 

Likviditeten har ökat under oktober-

november. En av förklaringarna är att vi i 

början av november fick in ersättningen 

från MSB för skogsbranden i Hörken.  

Likviditeten är fortsatt god– främst då vi 

inte gjort några större investeringar under 

hösten.  

Placeringar, tkr Anskaffnings–

datum 

Förfallo-

datum 

Anskaff-

nings-värde 

Kapitalskyddat 

belopp 

Marknadsvärde 

per 2018-11-30 

Nordic Cross 2017-12-20 Inget 5 000 0 4 967 

Lannebo Corporate bond (pension) 2014-09-11 Inget 7 221 0 7 545 

AIO Asien 2018-04-01 2024-04-01 3 150 3 000 2 826 

AIO VAL Carnegie Corprate bond 2014-04-25 2019-04-16 6 054 6 000 6 941 

AIO Framtidens energi 2018-04-01 2024-04-01 3 195 3 000 2 963 

AIO OMX Stockholm 30 Index 2016-02-25 2023-09-08 7 028 7 000 7 057 

  TOTALT 31 648 19 000 32 299 

PLACERINGARNAS UTVECKLING 

I november föll Autocall Svenska Bolag ut 

med en vinst på 288 tkr. Kapitalet ska ompla-

ceras under december så att vi åter kommer 

upp i en placeringsvolym på knappt 35 mkr.  

Marknadsvärdet har sjunkit mot förra rap-

porten som avsåg september. Avkastningen 

är per sista november 2,1%, vilket fortfa-

rande är högre än vår målsättning på knappt 

1%.  

Totalt har vi realiserat vinster om 1,4 mkr på 

våra värdepapper under året.  

PLACERADE MEDEL 

Pensionskapitalet är placerat i dels kortfristiga räntefonder och dels i strukturerade produkter med 100% kapi-

talskydd, vilket innebär att vi på förfallodagen som lägst kommer att få tillbaka det nominella beloppet. Totalt 

finns idag  31,6 mkr placerade med genomsnittlig löptid på 4 år . Vår målsättning är en avkastning som översti-

ger inflationen +0,5 procent. Inflationen mäts här som statslåneräntan.  
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