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Avskrivning av fordran

1

Ärendet

Inför årsbokslut tar man ställning till huruvida osäkra fordringar skall skrivas
av. I föreliggande ärende föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden skriver av en osäker fordran på en ungdomsdistriktsorganisation och belastar
2007 års bokslut med kostnaden för den uteblivna intäkten.

2

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att skriva av osäker fordran på Stockholms Ungdomsbridgeförbund, organisationsnummer 802004-7935, om 126 190 kr och bokföra kostnaden i 2007 års
redovisning.

3

Bakgrund

Landstingsrevisorerna har tidigare år rekommenderat kulturförvaltningen att
osäkra fordringar som kvarstår inför årsskifte skrivs av i redovisningssystemet
i samband med årsbokslut. Därmed kommer den osäkra fordringen att bokföras som en kostnad (ej erhållen intäkt) och belasta det redovisningsår som
fordran bokades i ekonomisystemet. Åtgärden är redovisningsteknisk. Detta
innebär således inte att kulturnämnden (KUN) med automatik skall avbryta
pågående krav- eller inkassoförfarande.
Förvaltningschefen kan på delegation skriva av fordringar upp till 30 000 kr.
Avskrivningar av större belopp kräver beslut i KUN.
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3.1

Osäker fordran på Stockholms Ungdomsbridgeförbund

Handläggningen av stödet till distriktsorganisationer är utformat så att beviljat
stöd betalas ut med 50% i anslutning till beslut om stöd. Resterande del utbetalas när föregående års redovisning kommit in och godkänts av förvaltningen.
Stockholms Ungdomsbridgeförbund, organisationsnummer 802004-7935,
beviljades år 2005 ett verksamhetsstöd som regional distriktsorganisation om
252 381 kr. Hälften av stödet, 126 190 kr, utbetaldes den 28 april 2005. Andra
hälften av stödet utbetalades inte därför att någon redovisning för 2004 inte
lämnats in till kulturförvaltningen trots ett antal påminnelser.
KUN:s då gällande regler och anvisningar sade följande: ”Distriktsorganisation
skall årligen också sända in verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Denna redovisning är villkoret för att erhålla följande års bidrag.” Vidare
framgår av reglerna att ”Om för mycket stöd betalts ut till distriktsorganisationerna, på grund av fel i bidragsunderlaget eller av annan anledning, skall organisationen återbetala överskjutande medel till landstinget.”
Här nämnda organisation har fått stöd från landstinget sedan i mitten av
1980-talet. Förvaltningen granskade organisationen 1999 och hade då inget att
erinra mot dess verksamhet.
I anslutning till att Stockholms Ungdomsbridgeförbund i mitten av april 2005
lämnade in ansökan för det året framhölls följande. ”Under julhelgen drabbades organisationen av en stor tragedi då en konsulent och hela hans familj omkom vid tsunamikatastrofen. Detta orsakade stora svårigheter då denna konsulent, som var relativt nyanställd, hade hand om det administrativa arbetet.
Administrativa rutiner var inte väl utarbetade och dokumenterade. De flesta
handlingar förvarades i hans hem och för att ta del av dessa måste legala förutsättningar ges av hans anhöriga. Medlemsregistret per 2004-12-31 kunde
återupprättas med hjälp av ledare för föreningar och Förbundet Svensk Bridge. Vad som då saknades var de flesta mötesprotokoll och några viktiga delar
av bokföringsunderlaget. Var detta material fanns visste inte distriktsordföranden som lämnade in ansökan. Denne hoppades kunna ta in kvalificerad
hjälp bl a av revisorer för att kunna upprätta ett bokslut.”
Kulturförvaltningen har per e-post daterat 2005-10-19, 2005-12-06, 2006-0418 och 2006-07-18 påmint om att lämna in redovisning. Det har även varit
telefonsamtal med företrädare för Bridgeklubben S:t Erik (som varit hemvist
för distriktet) om att en redovisning måste sändas in. Då ingen redovisning
inkom till förvaltningen så sändes 2007-01-10 en särskild skrivelse där det
begärdes att utbetalt stöd skulle återbetalas. En påminnelse är daterad
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2007-02-12. Fordran fakturerades 2007-04-12 och där påpekades att beloppet
skulle vara inbetalt senast den sista april annars skulle fordran komma att
överföras till inkasso. Skulden reglerades inte och 2007-10-18 överfördes den
till landstingets inkassoföretag Visma Collectors AB.
Vid förfrågan hos Skatteverket 2007-12-28 så är Stockholms Ungdomsbridgeförbund fortfarande registrerad som ideell organisation.
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Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen konstaterar att Stockholms Ungdomsbridgeförbund trots flera
påminnelser inte inkommit med erforderliga handlingar avseende verksamhetsåret 2004 eller återbetalat belopp motsvarande det stöd som kulturförvaltningen betalat ut avseende 2005 års verksamhet. Förvaltningen har förståelse för att förbundet haft svårigheter att rekonstruera handlingar avseende
2004 års verksamhet men anser samtidigt att förbundets styrelse rimligen
borde sett till att aktuella handlingar upprättades som en förutsättning förbundets fortsatta verksamhet. Förbundet har inte heller lämnat någon förklaring till att man inte återbetalat aktuellt belopp till kulturförvaltningen. Fordran kan således i allra högsta grad betraktas som osäker.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden skriver av den osäkra fordran på
Stockholms Ungdomsbridgeförbund om 126 190 kr och bokför kostnaden i
2007 års redovisning. Visma United Collektors fortsätter dock att bevaka
KUN:s intresse att få skulden gentemot Stockholms Ungdomsbridgeförbund
reglerad i enlighet med gällande rutiner.
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