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Revisionspromemoria avseende räkenskapsåret z o r r

Med anledning av de händelser som ledde till att en extra kongress utlystes till den 14e mars zolz har vi vidtagit en

utvidgad g.u.rJk rirrg rörande ersättningar till Sven-Gunnar Samuelsson (SGS) under räkenskapsåret zort. Denna

pro-ä*o"ri" skrivs Innan bokslutet för eou är undertecknat. Pä grund av det kommer inte frågan om ansvarsfrihet att

behandlas.

Notera även att beloppen för utfa1l zorr är preliminrira i och med att bokslutet inte är fastställt.

Före detta ordförandes ersättningar

Sven-Gunnar Samuelsson (SGS) har begärt och erhållit ersättning avseende reseräkningar för zo4 tkr under 2011.

Infrir räkenskapsåret zoro iastsiäfldes ett tak rörande vissa av ordförandes kostnader. Det finns dock ingen särskild

f"jg.t mr ordförandes kostnader för 2011 men som framgår av sammanstållningen nedan rir det SGS ersdttningar

som-står för merpafien av saldona. Kostnaderna nedan har överskridit budget meil Bg tkr.

Vi harvalt att inril<ta vår granskning på de största delposterna:
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Nedan kommer vi att kommentera respektive posts awikelse från budget var för sig



Reseensättning

Den budgeterade kostnaden för reseersättningar uppgick ti1l 6o tkr för zorr medan utfallet blev roz tkr. Således

översteg utfallet budget med 4z tkr.

Vi har uppskattat att ca 10 tkr av reseersättningarna avser "kansliatbete" viiket SGS menar är resor mellan hans hem i
Haningä åch kansliet i Stockholm. Sträckan är rimlig och SGS har yrkat på r8,5o kr/mil i ersättning. Det finns inga

restri]åioner i de interna reglerna för när milersättning ska utgå, förutom att det står att det ska vara resor knutna till
SSFs verksamhet samt utgilenligt "statlig norm". Den skattefria bilersättningen är r8,5o kr och vi finner det rimligt att

det är denna statliga norm som den interna policyn syftar till.

I samband med "kansliarbete;' yrkar även SGS för ersdttning gällande trängselskatt och parkeringsavgift. Det finns en

parkeringsplats utanför kansliet som rir fri från avgift.

SGS uppger att parkeringsplatsen utanför kansliet ofta dr upptagen, vilket medfört att han haft kostnader för
p*f."åirä. I sarital medJJnas Sandbom framkommer det äri päk"rit g.platsen ibland har varit ledig och att SGS är

en av dem som använt Platsen mest.

Vidare bör noterat att SGS även erhåller ersiittning för Sl-kort varje månad.

Vissa resersättningar avser närvaro på evenemang och tävlingar. Det skulle kunna argumenteras för att SGS har

deltagit på vissa av dessa både i egenskap av spelare och som representant för samfundet, d v s att delar av

kostn-adärna ändå är knutna till SSF och i så fall skulle vara motiverade. Ersättningen för Rödeby Open och Östersund

anser dockTommy ska ses som helt privata.

I den genomgång som vi har utfört har det funnits underlag i form av taxikvitton. Av reseräkningen framgår vad det är

för möte eller dyiil<t som taxiresan avser, således finns inga grunder för att ifrågasätia kostnaden som sådan utifrån
boldöringen. Dock saknas samtliga verifikat för trängselavgifter och bilparkering uppgående till sammanlagt zr tkr.

S ammanfatfiting r e s e er s ättnin g

Alla reseersättningar är korrelt verifierade och attesterade förutom att samtliga verifikat avseende trängselavgifter och

bilparkeringsavgifter sammanlagt uppgående tili zr tkr saknas. Utfallet har överstigit budget med 4r tkr för
r.äkenskapsåret 2o11. Se dock vidare rubriken Representation om taxiresor.

I sina reseräloringar har SGS, om än kortfattat, noterat vad kostnaderna avser. Han uppger att alla resor dr

förknippade med förbundets verksamhet.

Tommy har i sin genomgäng noterat resor till Schackakademin, vilka han ifrågasätter med hänsyn till att det inte råder

så god relation mellan SGS och föreningen.

Vi revisorer har inte med ledning av handlingarna funnit något som styrker att resorna inte shulle varit för samfundets

räkning. Vi noterar dock att milersättning tycks utgå vid merparten av besöken till kansliet, trots att även Sl-kort har

erhållits..



Representation

Den budgeterade kostnaden hela förbundets representation-uppgick ti1l gstkr för zott medan utfallet blev zs tkr'

således översteg utfallet budget med 4otkr. Av äet totala uuauet pa 75 tkr står sGS ersättningar för 6r tkr' Det bör

även nämnas att i den prå*""*oriu rrå, ,oog som särskilt reglerär ordförandes ersättningar skall o,dförandes

representation uPPgä till z5 tkr.

I de sticlcprov vi utfört finns det underlag för merparten av representationskostnaderna. I de flesta fall framgår namn

på gäster, och antalet *ulratt", stämmei "r.d;;i;i;i ;äster. h-digt.SGS finns det tillfällen när bland annat politiker

LaiUetalat sin egen mat, så därför hänger inte antalet gäster alltid ihop.

sGS har medgett att han skrivit fe1 namn på personer han representerat med. Han kan dock inte säga hur många besök

eller hur stort belopp detta avser. Jan wikander har ringt runt ti1l angirrna personer för representationskvitton

rörande zoog och zo:.o o"h i stort sett dru ,"ä"* rrar ulpgett att de inte dältagit eller att de inte har uppfattat det

som representation. Det sistnämnda innebdr dock inte ati[ostnaden därför inte var representation'

sGS säger att anredningen till att han uppgivit fel namn är att gästerna vid dessa tillfällen varit politiker som inte vil1e

att deras namn skulle n-oteras. sGS h,Mäiatt hanbjudit dessipersoner på mat gghdvgkför att påverka frågor som

rör förbundet, tilt exempåi Uygtrrutiorr"n t" iaroitturrfäggningai, bidragsnivåer till föreningar etc' Han menar således

att utgifterna varit representation för samfundets räkning'

S ammanfattning r ePr e s ent atio n

Restaurangkvitton har i vissa fall enligt uppgift från sGS försetts med fe1 namn på de som han representerat mot' Hur

stort beloppet är går inte att fastställa. DÄtta medför att dessa poster inte kan verifieras. Handlingarna styrker inte att

det varit representation för samfundets räkning. Å urraru sidan kan de ändå vara det. vi revisorer kan dock inte med

ledning av handlingarna bedöma huruvida resiaurangbesöken varit för samfundets räkning eller ej. vi noterar vidare

utt ar.ät*iresor iiamband med dessa restaurangkvitton också är svärbedömda'

SGS uppger att utgifterna avser representation för samfundets r'äkning. Utfallet har överstigit budget med 4o tkr för

räkenskapsåret 2o11.

Telefon

Den budgeterade kostnaden för f.d. ordförandes telefon uppgick til1 z5 tkr för zorr medan utfallet blev zB tkr' såIedes

översteg budget utfallet med 3 tkr.

S ammanfattning telefon

Av underlagen framkommer det två fasta abonnemang och ett antal kontantkort till mobiltelefon. Enligt PM rörande

2o1o anges att ordförande ska få ersättning för ett mo"bilt och ett fast abonnemang. Någon ny PM för zorr finns dock

inte.

Traktamente

Den budgeterade kostnaden för f.d. ordförandes traktamente uppgick till 8 tkr för zott medan utfallet blev rz tkr'

SåIedes översteg uffallet budget med 4 tkr'

Traltamente är en ersättning för ökade lerrnadsomkostnader under tjänsteresa. Enligt skattemässigaregler ska-den

anställde alltid övernatia miäst en natt för "#[;irgiraren 
ska.kunna betala ut ett skattefritt traktamente' Det krävs

också att den anställde reser ti1l en plats ro* fiäg"r äer än 5o kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 5o



kilometer från bostaden. Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde 1ägre

traktamente.

De interna reglernai föreningen hänvisar till "skattefri statlig norm, vilket innebär redultion med hänsyn till den
förtäring och inkvartering som kan ingå". Policyn hänvisar rimligen således ti1l de skattemässiga regleirra kring
traktamente.

Det framgår inte av den interna policlm om det krävs en avstämning med styrelsen kring betald närvaro vid vissa

evenemang.

Traktamente har betalats ut i samband med Rilton med 6 tkr även om villkoren ovan rörande avstånd och
övernattning inte iir uppfyllda.

SGS har öppet yrkat ersättning för domararvode och traktamente även för tiilfällen när han inte har haft någon
funktion på tiI1ställningen, till exempel Rilton. SGS har i allmänna ordalag angett att aIIa hans resekostnader är
förknippade med förbundet. v'

S ammanfattning tr aktamenten

Vid ett antal tillfällen har vi av handlingarna inte kunnat verifiera varför SGS begärt traktamente. Ett exempel på detta
är Rilton-turneringen. Det kan dock inte uteslutas att SGS varit där i ggenskap av ordförande för Stockholms'
Schacldörbund, men då kan ersdttningsnivåerna ifrågasättas då han begärt det så kallade domararvodet och det
fal<tum att tillställningen var på hans hemort. Traktamenten har under året utbetalats med 4 tkr. överstigande budget.

öwrigaposter

Öwiga poster uppgår för SGS del till r5 tkr. Här ingår bland annat kostnader som boldöits som transport- och
konferenskostnader. Tommy har talat med Littorin, vars namn nämns vid redovisning avkostnader för bilhyra i
samband medboktransport, och enligt honom har han inte fått hjäIp av SGS. Vi ifrågasätter således huruvida denna
post om z tkr är för förbundets räkning.

.&ttest

Samtliga reseräkningar dr attesterade av samfund.ets Skattmästare LarsErikÅberg vilket de ska vara enligt den interna
poliqm. Det är en brist att de är attesterade trots att det samtliga verifikat avseende trängselavgifter och
bilparkeringsavgifter saknas, sammanlagt uppgående till zr tkr.

Uppföljning av kostrrader gentemot budget

Styrelsen har inte föIjt upp ordförandes ersättningar löpande under året, trots påtryckningar från tidigare revisorer
och den interna dislrussion som ledde till promemorian om ordförandes kostnader zoo9. Merparten av
överträdelserna mot budget sker dock i slutet av oltober 2011. Den så kallade Rilton-räkningen uppdagas mnt
årsskiftet, det vill säga ungefår samtidigt som en budgetawikelse skulle kunna ha följts upp. Styrelsen vidtar då ett
antal interna utredningar samt ber Tommy Bech Kristensen vidta den utökade granskningen som påbörjas i januari.



§lutsatser

Utifrån vår granskning kan vi konstatera att det finns stora frågetecken kring representationskostnaderna' Vi vet att

delar av beläppet 75 tlä irmehåller felaktiga uppgifter om gästernas nanul. Åven taxiresor i samband med dessa

representatioÅkosinader är därmed oHaia. Den interna kontrollen är åsidosatt. Dock går det inte att utifrån vår

gränskning fastställa hur stort detta belopp är. På grund av de felalrtiga uppffierna går det inte he11er att avgöra

huruvida kostnaderna är förknippade med Stockhoims Schacldörbund.

Det finns även en del motstridiga uppgifter om tili exempel parkeringsplatsen, bristande underlag för parkering och

trängselskatt och frågetecken luing till exempel näwaro vid evenemang.

Vidare finns det flera poster där man utifrån underlagen inte kan faststdlla att de inte skulle ha med förbundets

verksamhet att göra.

Eftersom d,e interna regelverken lämnar ett visst tolkningsutqrmme är det även svårt att utifrån underlagen ifrågasätta

kostnaderna

Det som dock går att faststdlla är att för de kostnader som diskuterats ovan har budgeten överskridits med 89 tkr.
Merparten av kostnaderna rör sven-Gunnar samuelssons ersättningar.

Rekommendation

Extra kongressen den 14e mars zorz har beslutat att vårkongressen skall avgöra frågan hrrruvida en polisanmälan

skall göras-. Vidare beslutade extra kongressen att en oberoende revision av 2011 års bokföring skall göras samt att för
tillf;illet inte ta in anlita någon jurist. Det dr av vikt att det finns ett bra beslutsunderlag f<ir kommande vårkongress i
frågan kring polisanmälan och att den oberoende revisionen (i kombination med den ordinarie) i så stor utsträckning

soÄ möjligt §er svar på de frågor som kongressen vill ha svar på. Vi rekommenderar därför att styrelsen iir så tydlig

som mojtifo rrär dun ger den oberoende granskaren dess uppdrag. lir det så att kongressen vi1l veta vad som talar mot

respektive for en eventuell polisanmälan? I så fall bör detta framgå av uppdragsbeskrivningen till den oberoende

granskningen.



F"örb ätte'ingsförslag

Budgetawikelser rörande ersättningar till ledamöter bör följas upp iöpande under året av styrelsen. Skattuästarens
roll bör tydliggöras skriftligen, så att det foamgår aär rapporiering till s§rrelsen ska ske. Rinnligen bör avstämning ske
på kontonivå för iiissa §per av hostnader. Det bör även framgå om det h'ävs en avstäm:rlng med s§rrelsen kring betald
närvaro vid vissa evenetm.ng.

Det finns interna attestregleq men av dem framgår inte vad attesten innebiir. Detta bör fört-vdligas med huruvida mar
såvrii inlygar rörelseriktighet, godkänaer beloppet för uthetaJ:ring, stämner av mot budget, godkänner konteringen J
och underlagen etc.

Vår rekommendation åir att ha en tydligare policy för när representation får slce, oeh om styrelsen anser det nödvändigt
även ha en beloppsgräns samt regler för hur alkohol skall hanteras. Det iir till ev"empel inte ovanliS i andra
organisationer att starlsprit skall betalas privat oeh att man begränsar vin oeh ö1 ti}l ett par glas per person.

SL kort har erhållits månatligen. Det bör fuamgå i arrtal mel}an uppdragstagären och föreningen att den
anstälkle/uppdragstagaren bara får använda kortet i tjänst. Föreningen kan inte hindra den anstdllde från att använda
kortet privat, men har ändå i avtal talat om hurtanken medkortets användning ser ut,

Hur P-bötema ska hanteras kan också frargå av interna regler"

Tydliga mallar underlättar att få in kompletta reseräkningar. Vi föreslfu att förbund.et ser över sina befintliga mallar.
fifl exempel bör det vid tra]<tamente frimgå start- och sluttider och huruvida frirtäring dch inkvartering in[ått eller
inte.

Hittills har föreningen ersatt SGS med Bo % av hans telefonkostnader. Föreningen bör kunna visa §id, en förfrågan
från tili exempel Skatteverket) ati det är rimligt atr Bo % avtelefonkostnad.er är i föreningens tjåinst.

Ordförande har under zorr haft kontantkort i sin mobil. Vår rekommendation ;ir att istdllet ha ett telefonabonnemang
tecla:at i föreningens narnn. Yrilj ett som innebzir att det rir en fast avgift oavsett hur mycket man ringer. Detta för att
minska risken att en del av kostnaden ses som privat och därmed. kan bli föremål för förmånsbeskattning.

Stockholm zor:z-a44,o

Katariina Groth

Auktoriserad revisor

Tommy Bech I(ristensen

Medlemsrevisor


