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Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen
Org nr 802015-0358

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

Styrelsen och generalsekreteraren avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.



Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen
802015-0358

2(9) 

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen bedriver informations- och lobbyingverksamhet för att uppnå bättre villkor för 
föreningens medlemsföretag och verkar för en allmänt positiv utveckling av resebyrå- och 
researrangörsbranschen.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) helägda dotterbolag, Svenska 
Resebyråföreningens Service AB, bedriver verksamhet som omfattar tjänster i form av 
konsultationer, utredningar, upplysningsverksamhet och därmed jämförlig service åt medlemmarna i 
föreningen.

Medlemmarna bedriver resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet. SRF företräder runt 85 % av 
Sveriges resebyråer mätt i omsättning. Av landets researrangörer med undantag av de stora 
charterarrangörerna är med samma mått mätt närmare 50 % medlemmar i föreningen.

Antalet medlemmar uppgick vid årets utgång till sammanlagt 263 medlemsföretag, en liten ökning. 
15 företag är nytillkomna medlemmar, 12 medlemmar har utgått. Av dessa 12 beror 5 stycken på 
obestånd eller konkurs, 2 på ändrade koncerntillhörigheter, 2 företag har upphört att bedriva 
verksamhet i Sverige och 3 företag har valt att lämna föreningen. 

Främjande av ändamålet

Föreningens ändamål är enligt stadgarna att

• verka för en positiv utveckling av den svenska resebranschen 

• främja sunda konkurrensförhållanden

• verka för god etik och hög kvalitet 

• verka för branschanpassad utbildning och god yrkeskompetens 

• utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia 

• bevaka medlemmarnas rättigheter/skyldigheter samt biträda medlemmar i gemensamma frågor
För att åstadkomma detta har föreningen bl.a. under året varit engagerad i utredningsarbetet med 

den nya PNR-lagstiftningen och även den kommande nya paketreselagen liksom den nya 
resegarantilagen som alla beräknas införas under 2018. På det internationella planet har SRF:s arbete 
varit inriktat på i huvudsak EU-gemensamma frågor kring den nya paketreselagstiftningen, GDPR, 
utredningen av beskattningen av researrangörernas försäljning i eget namn, den s.k. 
vinstmarginalbeskattningen, samt IATA- och andra flygbolagsfrågor. 

SRF har under året erbjudit utbildning i branschrelaterade frågor: Ny paketreselag, moms, GDPR, 
hållbarhet och krishantering samt hållit informationsmöten i Malmö, Göteborg och Stockholm om 
kommande regler. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med leverantörer, i 
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synnerhet flygbolag, i syfte att åstadkomma en bättre balans i avtalsrelationen om rättigheter och 
skyldigheter mellan parterna avseende hanteringen av EU-förordning 261/2004, 
Montrealkonventionen, IATA-regler och GDPR.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Svenska Resebyråföreningen bytte namn till Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen efter 
omröstning på årsstämman den 6 april. Detta för att bättre spegla de olika kategorierna av 
medlemsföretag i föreningen.

På årsmötet beslutades vidare att det s.k. gruppmedlemskapet som omfattade 67 stycken företag 
skulle tas bort. Ett gruppmedlemskap innebar rabatterade medlems- och serviceavgifter (4.000 kronor 
per företag och en total rabatt på 268.000 kronor under 2016) som kunde ges under vissa givna 
förutsättningar. För att inte drabba gruppmedlemsföretagen alltför hårt, fattades beslut om att 
gruppmedlemskapet som sådant skulle tas bort efter 2017 men att en rabatt på avgifterna om 
sammanlagt 2.000 kronor för berörda företag fortsatt skulle ges under 2018.

Årsmötet hölls den 6 april på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Flerårsöversikt

2017 2016 2015 2014
Medlemsavgifter tkr 555 533 501 509
Resultat efter finansiella poster tkr 34 -87 250 121
Soliditet  % 75,7 69,7 97,2 96,7
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Resultaträkning Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 555 000 533 003
Övriga rörelseintäkter 1 197 045 1 258 040

Summa föreningens intäkter 1 752 045 1 791 043

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -202 814 -301 808
Personalkostnader 2 -1 514 808 -1 576 312

Summa föreningens kostnader -1 717 622 -1 878 120

Rörelseresultat 34 423 -87 077

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 2 86
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -522 -

Summa finansiella poster -520 86

Resultat efter finansiella poster 33 903 -86 991

Resultat före skatt 33 903 -86 991

Årets resultat 33 903 -86 991
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 5 50 000 50 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 50 000 50 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 369 968 -
Övriga fordringar 323 546 755
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 288 -

Summa kortfristiga fordringar 372 579 546 755

Kassa och bank
Kassa och Bank 1 287 492 1 210 840

Summa kassa och bank 1 287 492 1 210 840

Summa omsättningstillgångar 1 660 071 1 757 595

Summa tillgångar 1 710 071 1 807 595
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 259 784 1 346 775
Årets resultat 33 903 -86 991
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 293 687 1 259 784

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 37 694 32 229
Skulder till koncernföretag 28 327 198 750
Skatteskulder 54 270 54 451
Övriga skulder 205 784 163 273
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 90 309 99 108

Summa kortfristiga skulder 416 384 547 811

Summa eget kapital och skulder 1 710 071 1 807 595
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet 
mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. 

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. 

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet på aktierna och/eller andelarna 
minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt.

Koncernredovisning
Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 
kap. 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.
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Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit 1 1

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

-2 -86

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

522 -

Upplysningar till balansräkningen

Not 5 Andra långfristiga fordringar

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående nedskrivningar 0 0

Redovisat värde 50 000 50 000
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