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Möten

Årsmötet genomffjrdes i Folkets Hus A-sal tisdagen den 23 aplil med 52 ombud nZirvarande.
Förutom sedvanliga arsmötesftirhandlingar antog arsmötet enhäl1igt ett uttalande om att
arbetarrörelsen och ABF skall ges förutsättningar att leva vidare i Folkets Hus -
" Upp till karnp för Folkets Hus" . Uppskattat kulturinslag av AF gruppen "Memorial
Graphics".

Halvarsmötet genornftirdes i B-salen, Folkets Hus den 20 november med 3i ombud
niirvarande.. Debatten handlade orn krympande ekonomi i en verkiighet som stiildigt handlar
om minskade folkbilningsanslag.
Hoppet ställdes till Helsingborgs stads nya majoritet om en mer vålvi11ig instiillning till
folkbildning.
Då ombudsmannen Tomas Nordström har begåirt tjåinstledigt fran ABF ftir att ikläda sig
rollen som Kommunstyrelsens ordftira.nde, ar,tackades han av ordftiranden ftr de år han
hittills har lagt ner på ABF.

Planeringskonferens

Den arliga planeringskonferensen med styrelse och personal genomfördes i oktober månad på
Folkets Hus. Diskussionema rörde sig friimst kring det nya personalläget i och med Tomas
Nordströms tjiinstledighet, omfllttningen i Folkets Hus på grund av fiirre lokaler, samt ett
djuptgående samtal kring ekonomi i samband med budgetplanering.

Medlemmar

Avdelningen har under året haft 296 stycken medlemsorganisationer. Dessutom samarbetar
ABF med ett stort artal ardra ftjreningar och grupper, med kommun och andra myndigheter.
Ett fruktbart samarbete har utvecklats med Nordvästra Skrånes Folkhögskola och örenäs
Folkhögskola. Ett samarbele som vi hoppas kan ftirdjupas och utvecklas uader aren framöver.
Vilrarocksåunderåret1raftglädjenatthiiJsaennymedlemsorganisationvälkommentill
ABF, nämligen Helsingborgs Kuiturförening för dans och musik.

Hela tiden arbetar ABF målmedvetet med att ftirbättra och ftirdjupa samarbetet med vara
medlemmar. Detta kan ske på olika vis, dels genom konferenser och samtal, ibland genom
aktivt stöd i form av ekonomiska resurser eller administratir.t stöd.

Personal

Ett stort artal personer far lön eller arvode av ABF under ett ar. Förutom administrativt
anstiillda och städpersonal, utgörs den allra största gruppen av deltidsanställda cirkeleldare
och kulturarbetare. Dessutom finns en väldigt stor grupp som iir ledare på olika sätt utan
personlig ersättning.



Dessutom arbetar flera personer med olika former av praktikarbeten i Folkets Hus.

ABFs personal har deltagit i olika vidareutbildningar under året. Det har varit konforenser och
utbildningar anordnade av distrikt och förbrmd. T ex deltog en del av personalen i ABF
Förbundets stora satsning " Ordet iir fritt" i Jönköping.
Dessutorn läser en medarbetare Folkbildningskunskap vid Campus i Helsingborg under en
dag i veckan.
Olika cirkeiutbildningeu har genornförts, dels i egen regi och deis tillsammans med ABF
Skåne. Tillsammans med PRO och Handikapporganisationerna har genomftirts olika styrelse
och processutbildningar.

Studieverksamhet

Folkbildningen och studiecirkeln har visserligen 100 år på nacken, men iir ståindigt lika ny och
fräsch i den l2irande processen. Detta gör att vi orkar kiimpa vidare med en idd som iir
synnerligen hållbar. Detta irar gett resultat. För ABF har år 2002 varit ett g)'nnsamt år

' 
' 

verksamhetsmässigt sett, och innebär en ökning av folkbildningsverksamheten på ungefiir
10%.
Under året har vi delvis arbetat med ett nltt bidragssystem, som i korthet betyder att man
delar upp folkbildningsverksamheten i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.
Låingden och formema ftjr studiema avgör hur de skall klassas. En ekonomisk aspekt finns
också: studiecirkelformen ger mer i bidrag.
Data och språkverksamhet verkar börja gå en krii"ftgång, medan framftirallt musik-
verksamheten i Musikhuset på Tallgatan fortsätter att öka i omfattning.
Medlemsorganisationernas verksamhet häler sig tiimligen konstalt, en viss ökning kan
miirkas inom de politiska och fackliga organisationerna.

Statistik Antal arrangemang Antal studietimmar
Studiecirklar
Totalt 956 34.922
Därav verksamhet
ltir Invandrare 67 2.716
ftir Funktionshindrade 83 2.616
ftir Arbetslösa 20 779

- Annan Gruppverksamhet
Totalt 142 4.095
Därav verksamhet
för Invandrare 9 673
ftir Funktionshindrade 8 114

Studiecirklar och
Annan gruppverksamhet 1.098 39.017



Kulturverksamhet

Folkbildningens tredje ben iir en omfattande kulturverksamhet. För att bedriva en bildnings-
verksamhet av rang vilar ett stort ansvar på att fiirmedla god kulturverksamhet. Att kunna
skapa tillftille ftir öppna samtal kring demokratifrågor och andra frågor som ligger högt upp
på dagordningen i vårt vardagliga liv, men också att bjuda in till sång och musik, teater och
dans åir en stor uppgift för ABF. Vi har också ökat antalet kulturprogram betydiigt under aret.

De flesta har genomfiirts i samverkan med våra medlemsorganisationer , men även med
Stadsbiblioteket, KUB, Helsingborgshem och andra fria grupper.

Statistik
Föreläsning
Sang/I,fusik
Dramatisk fi'amståillning
Film/foto/bild
Dans
Utstiillningar
Litteratur
Konst/konsthantvelk
Tvåirkulturell

Totalt

Antal Arrangemang
)Lt
32r

J.)

6
I7
1L

61

3

4

836

Uppdragsverksamhet

Viss ren utbildningsverksamhet rubriceras som Uppdragsverksamhet. Enkelt utryckt Zir det
verksamhet som vi genomfiir på uppdrag av någon utomstående uppdragsgivare. Det kan vara
kommun e1ler företag. Under året har vi genomftirt tre stycken stora utbildningar. Vi har
genomftirt ett antal orienteringsutbildningar på deltid för malniskor med funktionshinder. En
utbildning har vrint sig till psykislct funktionshindrade och en aruran friimst till personal fran
Samhall med olika former av fysiska firrktionshinder. Dessa har genomftirts på uppdrag av
Uwecklingsniimnden i Helsingborg
En utbildning inom ett s k SAGA projekt har genomftirts i samarbete med Öreniis
Folkliögskola och LO-facken i Helsingborg. Utbildningen har varit parad med praktiktjiinster
ute på oiika ftlretag. Utbildningen slog mycket väl ut, av de 19 deltagama har 6 stycken fått
fast arbete, 5 stycken har påböiat vårdutbildning, I stycken annan utbildning och 4 stycken
kan fa extraarbete på sin praktikplatser. Utbildningen genomft)rdes på uppdrag av AF och
Örenäs Folkhögskola.
Det största uppdraget ?ir att genomftira utbildning i SFI, Svenska ftir invandrare, på kvällstid.
Uppdraget omfattar alla nivåer fran nybörj arstadium til1 fiirdigt SFI intyg. Under aret har det
varit en markant ökning av antalet sökande deltagare till ABFs utbildning. Detta hax giort att



vi har fatt utöka kapaciteten till tre stycken olika kurser i veckan. Utbildningen genomförs på

uppdrag av Utvecklingsnåimnden i Helsingborg.

Utvecklingsinsatser

För de speciella pengar av statsbidraget som skall alviindas ftir utvecklingsinsatser inom olika
verksamhetsområden har ABF satsat på framftirallt utveckling av IKT och lntegration. En
utveckling av DVS , Det viftuella studierummet, iir något som påbörjades under aret.

Framftirallt har utvecklingen bestått av information och utbildning till cirkelledare och
personal. Under aret har vi endast hunnit med att presentera idön ftir haadikappftireningarna,
men vi kommer efter hand att beta av alla vara nåirstående organisationer.
Dessutom har vi satsat på att göra datom tillgeinglig som verktyg i våra studiecirklar. Målet åir

att alla cirklar som vill skall kunna arbeta med IKT, datorn som ett verktyg. För Zindamålet har

vi inrett ett par studierurn ftir att kunna arbeta på detta sätt, en strävan åir att efterhand inreda
de flesta studierummen med datorer. Idag anviinds IKT fråimst i uppdragsundervisningen,
inom språk och sliiktforskning.

Ett annat område dZir vi satsar resurser 2ir inom området inte$ation. Detta fordrar långt och
tålamodigt arbete. Vi har b la arbete med ett fträldraprojekt tillsammans med Gustav

Adolfsskolan, som kort har gått ut på att integrera invandrar ftiräldrar, framitirallt mödrama,
till att bli delaktig i bamens skolgang och fritidsverksamhet. Vi har också arbetat med
Ordkraft med ett föreningsproj ekt som irurebär ftirsök att få kvinnor med utliindsk bakgrund
artbö4a atbeta tillsammans i ftirening. Vi iir också delaktiga i DHS (De Handikappades
Samalbetskommittd) projekt " Funktionshindrade i Samverkan", som gar ut på att öppna

dörrama i de befintliga haldikappftireningama ftir funktionshindrade invandrare.
Mycket kraft och arbete har också lagts ner på "Söder i ftiriindring" med avsikt att på sikt
bättre integrera de boende och albetande på Söder med varandra. Ett led i detta har varit att
skapa Cafö Söder som en naturlig mötesplats ör medborgama i stadsdelen.

Kvalitetssäkring

Under aret, har vi som en av pilotavdelningam4 medverkat i ABF Förburidets satsning att
kvalitetssiikra folkbildningsverksamheten. Det gziller att framöver kurna mäta kvaliteten på

studiecirklarna från en folkbilclningsmässig synvinkel. Det blir vara cirkelledare som kommer
att stå ör kvalitetssiikringen. Under året har arbetet inletts med utbildning av ledare och
administration.

Information och Propaganda

Inftir varje höststart kommer ABF Helsingborg ut med ett studieprogram som presenterar

verksamheten ftir höst och vårtermin. Ärets program var i tabloidformat och var till formen
ett traditionellt studieprospekt med tider och dagar ftir olika cirklar och andra aktiviteter.
Radioprogram, studiekonferenser, annonser, affischer och flygblad har fullbordat
studiekampanjen. Resurser har satsas på kontinuerliga uppdateringar av ABFS hemsida. Vi
har också kunnat notera en klar ftirhöjning av besökare på hemsidan i tider ftir studiestart.

Tidningen Fönstret skickas varje manad tili verksarnma cirkelledare, studieorganisatörer,
orgalisationer, nämnder och styreiser inom komnunen, bibliotek och andra ställen dit
alhniinheten söker sig. Cirka 350 stycken tidskifter ftjrmedlas genom ABFs fiirsorg.



En annan viktig informationspunkt air Radio A , där ABF Uir en av de tre tunga
medlemsorganisationema. Va.rje tisdag mellan 12.00 - 13.00 har ABF en egen siindningstid,
d2ir vi samtalar om studie och kulturverksamhet.

Lokaler

Hela våren präglades av h1'resftirhandlingar med Helsingborgs Stad /Kiimfastigheter
angående den aviserade höga hyreshöjningenpä240% i Folkets Hus. Ett sådans bud var
naturligtvis omöjligt ftir ABF att acceptera. Inom personal och styrelse ftirdes diskussioner
om ABF överhuvudtaget skulle kunna vara kvar i Folkets Hus, eller orn vi skulle tvingas att
söka andra lokaler.
Hårt tr yck sattes på stadens ledning och med benägen hjäip fran våra medlemsorganisationer
ocir cirkeldeltagare och inte att ftirglömma Folkets Hus V2inner, tecknades ett nytt hyresal'tal
med Kiirnfastigheter under sommaren som gäl1er frår 1/1 2003 till den 3ll5 2005. För ABFs
del imebä'detta en höjd hyra med 65% och minskade lokaler, men ABF och arbetanöreisen
kan traditionsenligt leva vidare i Folkets Hus!

ABF hyr också andra lokaler. Sedan 195 8 har ABF en keramikverkstad i Banckska villan.
Under året har lokalerna genomgått en välftirtjrint uppfräschaing, b la finns nu egen toalett
nere i verkstaden.

Musikhuset på Västra Tallgatan fortsätter att viixa. Ytterligare sju stycken nya rum har tagits i
anspråk {tir musikverksamhet. ABF kan nu stoltsera med det största och bästa musikhuset i
Helsingborg.

En mycket omfattande verksamhet bedrivs dock i medlemsorganisationemas egna
ftireningslokaler och ute i oiika bostadsområden.

Uthyrningsverksamhet

ABF bedriver en omfattande uthymingsverksamhet av de stora "salama" i Folkets Hus. De
hyrs ut till kurserlkonferenser, möten, kulturarrangemang, bamteaterverksamhet,
företagsarrangemang, fester ; ja, i stod sätt till allt vad man har behov av. Detta iir mycket
resuls och tidskävande, med vaktmästareinsatser, bokningsbesked, fakturering,
ommöbleringar och städinsatser. Under året har också tecknats ett nW avtal med -'
Kommunst5nelsen för driften av Folkets Hus och ftjr arbetet med uthyrning av lokaler.
Med den nye ftrvaltaren på SERCO har knutits goda kontakter under hösten.

Folkets lfus

Under de allra sista månadema av året har ett febrilt arbete lagts ner på omflyttning av lokaler,
att tömma delar av käilare, vind och arkiv. Ta vara på det som har ett speciellt viirde och rensa
ut annat.
Precis innan jul och nyårshelgema blev det också klart med nya hy'resgäster på 5:e våningen i
Folkets Hus. Till vår stora glädje var det oss niirstaende organisationer som vi fick som
grannar i huset. Tillsammarx skall vi se till att den gamla arbetalborgen bevaras och lever.
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14/2
27/2
8/3
23/3
12/4
15/4
19/4
2314

25/4
26/4
27/4
9ls
16-1715
13-r516
17 /8
23/8
27/8
3/9
719

5110
10/10
12/10
24-25110
251r0
29-31/10
6111

15111

l6lrt
16/r1
16/11
20/11
20-21111
23/t1
24/11
4112

5/12
13/12

Möteno konferenser, kurser, utbildningar

Afrikanska Harmonier
Konferens ang samordning inom ABF
Personaiöverläggning
Sprakportfolion
Överläggning kring marknads{iiring
Förbundsledning på besök
Språkhelg
Årsmöte ABF Helsingborg
Radio A årsmöte
Bolagsst?imma Sundsp2irlan

ABF Skanes årsmöte
Sundsvalls kammarkör
Möj lighetemas Laboratorium
"Ordet iir fritt '
Besök av Leif Pagrodsky på ABFs Musikhus
Besök fran ABF Tranås
Möte med externa hyresgäster
Studi ef tirbundstrZiff
Studieupptakt
IKT metodik
Hur står det till med ftireningen?
Jubileum Unga Ömar
Plaleringskonferens
PRO Helsingborg Jubileum
Ceritral facklig/politisk studiekonfer.ens
Förberedande ft rbrurdskonferens
Datarutin Media
Funktionsutbildning/styrelseutbildning
Inspirationsdag 0-arvodesledare
Språkkurs "Huset metoden"
Halvårsmöte ABF Helsingborg
Förbundskonferens
Fusing and slamping
DHS jubileum
SFI konferens
ABF Skanes halvårsmöte
LFS

Lund
Backagarden
Folkets Hus
Hässlehohn
Folkets Hus
Folkets Hus
Hässleholm
Folkels Hus
Hbgs Arbetarekommun
Sundspiirlan
Backagarden
Helsingborgs Konserthus
SundspZirlan
Jönköping
Tallgatan
Folkets Hus
Folkets Hus
Kulturftirvaltningen
Folkets Hus
Hässleholm
Helsingborg
Planteringen
Folkets Hus
Folkets Hus
Bommersvik
Backagarden
Malmö
Backagården
Lund
Hässlehohn
Folkets Hus
Stockholm
Backagården
Dunkers Kulturhus
Marina Plaza
Backagården
Folkets Hus



Slutord

Ett spiinnande verksarnhetsar åir tillåinda. Ett år som har inneburit stora fiiruindringar ftir ABF.
Ett år d?ir dönar har stiingts och andra har öppnats mot nya framtider och möjligheter. Ett år
som började i ovisshet om huruvida vi kunde vara kvar i Folkets Hus eller skulle bli ti,ungna
att fl)'tta. Nu nåir året 2ir tilliinda kan vi konstatera att vi iir kvar i Folkets Hus, med lite fiine
lokaler rnen fortfarande en syrurerligen vital del av huset.

Verksamhetsmiissigt kan vi konstatera att vi har tillryggalagt ett mycket bm ax. Totalt har vi
ökat med nima 10Yo vad gäller studie och kulturverksamhet. Nya bidragsregler har inneburit
en viss Zindring i studieverksamhetens utformning. Möjligheter har öppnats till mer obrurden

och experimentell verksamhet, dels innehållsmässigt men även i tid och rum.

Vi kan också konstatera att vi åinnu 2ir med på arenan vad gäller Svenska ft)r invandrare och
uppdragsverksamhet. Ett ars ftirliingniug av avtalet gör att vi har möjlighet att arbeta vidare
med och ftirdjupa nya pedagogiska metoder och ftira in datorn som en naturlig del i
undervisningen.

Ekonomiskt har vi klarat oss bra trots minskade anslag. Resultatet visar ett blygsamt
överskott, tittar man diirernot på sammanriikningen av verksamhelen pekar siffroma på ett
betydli gt bättre resultat.

En annan stor ftir2indring under aret iir att ombudsmannen Tomas Nordström efter många år
på ABF har liimnat oss, åhrrinstone ftir en tid, ftir nya och andra vilciga uppgifter. Uppgifter
som vi tror och hoppas kommer folkbildningen till del.

Året siutade ftir personalens del med hårt arbete. Stolar, bord, gardiner, böcker, papper
fl}'ttades runt i huset fijr att vala på plats nåir det nya verksamhetsåret tog sin början.

Ett framgangsrikt år zir till åhda. Detta tack vare våra medlemsorganisationer, flitiga
sfudieorganisatörer, vara många duktiga cirkelledare och övrig personal. Styrelsen vill därftir
dkta ett stort tack till alla fttr a"llt arbete under året.

Helsingborg i mars 2003
ABF Helsingborg
Styrelsen

Carl-Johan Wasslnlm

Md.ts Malmstedt

Thomas Munkberg

Birger Palmgren

Edgar C Gumabon

Sven Hammarsköld

Ann - Charlotte Ståhl

Franziska Larsson

Dan Karlsson
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ABF Helsingborg 076
Or9.nr.843000{094

Ve*samhetens intäkter
Deltagar- och försäljningsintäkter
Bidrag
Övriga inkikter

Verksam heten s kostn ader
Material- och externa verksamhetstjånster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Jämförelseförande poster

Verksa m heten s re6 u ltat

Resuftat frän finansiella poster
Finansnetto

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

2 800
6 995
1 509

11 304

-1 778
-2 478
-6 372

-360
-26

-11 014

290

-215

2 680
7 202
1387--- 11 26t

2

4

-1 740
-2628
-a 10Ä

-360
-488

------rl6iT
-342

-24

-36675

Res ultaträknin g för kalenderå ret 2OO2
ffi

i kkr Not 2OO2-12-S1 2OO1-12-t1



ABF Helsingborg 076
O19.nr.843000-0094

Balansräkni för kafenderäret20O2

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

M ateri el la a n I äg g n i ng sti I ! g å n ga r
lnventarier

FinansielIa anläggningsti gängar
Lån gf ristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgångar

Varulager mm
Lager

Fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter
summa

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

557

1079

1 636

835

1 500

2 335

264
264

599

632
119

51

802

1502

2311

3 947

I 506

2112

4 447



ABF Helsingborg 076
Org.nr. 843000-0094

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början' 
Årets resultat

Längtristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1745

1820

10

353

1082
460
233

177 5

3 948

2 111
-366

1745

405

119
417

1 761
2 297

4 447

11

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ståillda säkerheter

Ansvarsförbindelser

lnga

lnga

lnga

lnga



ABF Helsingborg 076
Or9.nr.843000-0094

Räkenskaperna 20Oz

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Allrnånna redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är anpassade tiI den nya EU-anpassade års-redovisningsragen.

Personal

Medelantalet anställda är beräknat genom att arvoderade timmar har ställts i relation till normat
årsarbetstid per avtalsområde.
Pensionsåtagandena är tryggade i Kp pension & Försäkring.

lde€ll verksamhet

utöver ansiälld personal, bedrivs en stor del av ABFs verksamhet med inom medlems_
oiganstionerna ideellt verksamma personer.
under verksamhetsåret har 412 cirkelredare tillsåmmans genomfört 34 202 studietimmar.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Fordringar har efter individuell värdering
upptagits iill betopp varmed de beräknas inflyta.

t 'inansiella anläggningstillgångar ingår kapitalplacering ifonder värderade till marknadsvärde per bok-slutsdagen.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivning sker enligt plan baserad på anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd.
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Kommunbidrag
Lönebidrag
Projektbidrag
Summa

2002
3 936 426
2 187 700

434 288
436 246

6 994 560

2
11

26
12

z zo5 u63
430 013

1 7Ed all

74 237
4 528 544

1 843 367
36 6.15

184 313

2001
4 000 000
2 242 800

510 079
449 000

7 201 879

,Vof 2 Anställda och personalkostnader
MeOetan
Verksamhetsledare
Cirklar, kultur och övrig folkbildning
Annan verksamhet
Övriga anställda

Varav män

Löner, andra ersättningar o sociala kostnader
Verksamhetsledare
Styrelse samt verksamhetschef
Övriga anställda
Övriga personalkostnader
Summa

Sociala kostnader
varav pensionskostnader till verksamhetschef
varav pensionskostnader till verksamhetsledare
och övriga anställda

2
11

28
IJ

2 357 706
358 518

1 933 457
64 337

4 714 018

I 680 982

157 352

materiella
lT-utrustning

Avskrivning inventarier och möbler
Summa årets avskrivning

-266694
-360000

-100 000
-260 000
-360 000

Jämförelseförande
av företagsanknutna medel, Kp

-26000
-26000

000
-100 000
-488 000

Reglerat tidigare års statsbidrag

Finansnetto
onder

Rånteintäkter
Räntekostnader

71385
58091
-1731

-107 916
83 427

0
-24 489-215028



Not 6 Materiella anläggningstittgångar 2002 2OO1

Arets anskaffningar U 543 135 346

Ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar

Boktö.t nettovärde

att ta i anspråk fr o m verksamhetsåret 2002
Aktier, Sundspårlan
Fonder, marknadsvärde per balansdatum

Likviditetsfond
Balanserade vinstmedel
Arets resultat
Summa fonder och Eget kapital

att ta ianspråk under verksamhetså ret 2002.
Övriga kortfristiga fordringar

ABF Helsingborg 076
Or9.nr.843000-0094

0
366 687

-366 687
0

NotT Finansiellaanläggningstitlgångar

2 277 118

-1 360 000
-360 000

-1 720 000

557 118

0
1 10 000
969 245

1 079 24s

2 195 575

-1 000 000
-360 000

-1 360 000

835 575

100 000
1 10 000

1 290 035
f 500 035

Not 9 Korfiristiga fordringar

0 97 660
1 18 930
118 930

166 560
264 220

1 520 000
224 277
75 411

1 819 688

1 520 000
590 964

-366 687
1 744 277
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intåikter 2002 2001
Upplupna löner -40 539 -70 344
Upplupna semesterlöner -272900 -402 OTB

Upplupna sociala avgifter -102871 -155 049
Övriga upplupna kostneder -40830 -1 123 gB4

Föruibetalda intåKer 223910
-233 230 -f 761 355

Nol 12 Beviljad Kreditlimit

Ilelsingborg den 27 mars 2003

Carl-Johan Wassholm Birger Palmgren Ann-Charlotte Ståhl

... Franziska Larsson Mats Malmstedt Sven Hammarsköld

Thomas Munkberg Dan Karlsson EdgarC Gumabon

Vär revisionsbeättelse har avgivits den

Kiell Lundin Hans Sjödin
Revisor Revisor



Revisionsberättelse

för ABF Helsingborg Org. nr: 843000-0094

Räkenskapsåret 2002-01 -01 -- 2002-12-31

Vi har granskat räkenskaperna och styrelsens årsredovisning,
tagit del av protokoll och övriga handlingar som lämnar upplysningar om
avdelningens ekonomi och förvaltning.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Vitillstyrker:
. ati resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

. att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens forslag samt

r att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Helsingborg den 25 mars 2003

KjellLundin Hans Sjödin
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Vl bor o11o på sommo Ii11a sondkorn i
Vi sl<rottor och gråter ollo på sommo

Vi rjr o11o frömlingor inför fromtiden.
Måste vi vsro det för vorondro?

unlversuri

sött.



ABF
ABF Helsingborg

Folkets Hus
Södergatan 65

Box 2099
250 02 Helsingborg

Tel:042-17 6400
Fax:042 - 24 36 61

E-post: abf. helsingborg @telia.com
www. helsingborg.abf .se

För fullständigt kursprogram om tider, lokaler och kostnad, titta på vår hemsida:
www.helsingborg.abf.se eller ring oss 17 64 00.


