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Ekonomirapport januari–augusti 2021
Resultat (utfall) januari–augusti samt helårsprognos och helårsbudget
Tkr 

Ekonomirapporten har upprättats enligt Sacos stadgar samt utifrån god redovisningssed och de 

redovisningsprinciper som Saco tillämpar vid upprättande av ordinarie bokslut.  
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Kommentarer till resultatet i ekonomirapporten 

Not: 
1) Medlemsintäkter 2021

Under januari–juni var medlemsavgiften 122 kr/yrkesverksam medlem samt 50 000
kr/förbund
Under juli–december är medlemsavgiften 121 kr/yrkesverksam medlem samt 25 000
kr/förbund

2) Personalkostnader
Personalkostnaderna har under året varierat jämfört med budget, men prognosen är att
Saco kommer att ha personalkostnader på helår i nivå med budget. I slutet av året
kommer det att finnas vakanser på vissa tjänster som kommer att behöva återbesättas.

3) Löpande verksamhetskostnader
Verksamheten följer till stor del budget på helår. I de löpande verksamhetskostnaderna
finns såväl positiv som negativ ekonomisk påverkan av coronapandemin. Till exempel
kommer även årets studentmässa att genomföras digitalt och generera ett underskott.
Dock har Saco generellt minskade kostnader avseende konferenser, resor, vissa
inställda program och aktiviteter etc vilket påverkar det ekonomiska resultatet positivt.
Under flera år har kansliet arbetat aktivt med att se över avtal och kostnader vilket nu
börjar ge resultat. I början av året hade kansliet vissa engångskostnader relaterade till
återflytten till Lilla Nygatan.

4) Övriga verksamhetskostnader
I årsprognosen för kongressen finns marginaler för en eventuell omställning till digital
kongress om det kommer att behövas på grund av pandemin.
I mars i år aktiverades den första stora delen av fastighetsprojektet och avskrivningar
började göras på en nivå som Saco inte har haft tidigare i sin redovisning. Avskrivningar
för verksamheten avser främst möbler, kontorsinredning och AV-utrustning för Saco.
Dessa avskrivningar löper under 5 år framåt.

5) Fastighetsförvaltning
Renoveringen av fastigheten Midas 6 är i allt väsentligt avslutad och både Saco och den
första hyresgästen (av tre) flyttade in. En andra hyresgäst flyttar in i slutet av december,
och det tredje våningsplanet är ännu vakant. Liksom viss försvåring med att hyra ut
lokaler på grund av coronapandemin så har även konferensverksamheten varit kraftigt
påverkad. Det förväntas bli avsevärt högre omsättning på både konferens och uthyrning
kommande år. De avskrivningar som rör fastigheten avser själva renoveringen av hela
huset, och löper på 5–50 år. För att finansiera renoveringen har banklån om 85 mkr
upptagits, och ränta om ca 700 tkr belastar årligen resultatet.

6) Kapitalförvaltning
De 800 tkr som ligger i prognosen motsvarar verkligt utfall hittills i år. Per sista augusti
överstiger marknadsvärdet det bokförda värdet med 3 324 tkr.
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Ekonomirapport kapitalförvaltning 
Värdepapper, likvida medel och lån per 2021-08-31 
Tkr 

Marknads- 
värde 

2021-08-31 

Anskaffnings- 
värde 

2021-08-31 

Marknads- 
värde 

2020-12-31 

Anskaffnings- 
värde 

2020-12-31 

Aktier och andelar 
 Depå Söderberg & Partners 33 443 30 119 30 577 29 378 
 Marknadsvärdet överstiger 

     anskaffningsvärdet med  
+11%,
3 324 +4%, 1 199

     Realiserat resultat hittills i år 769 

Likvida medel 
 Swedbank och SEB 7 504 22 536 

Lån 
 SEB -85 000 -85 000

Nedanstående limiter gäller för den externa förvaltningen enligt placeringspolicyn år 2021 

Tillgångsslag Min Normal Max 

Fördelning 
enligt 

nedan 
2021-08-31 

Svenska räntebärande 30 % 60 % 100 % 47 % 

     Duration 0 år 5 år 

Svenska och utländska aktier 0 % 40 % 70 % 53 % 

Alternativa investeringar 0 % 0 % 15 % 0 % 
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Innehav depå 2021-08-31 
Marknadsvärde, 

tkr Vikt 
Räntepapper, totalt 15 632 47 % 

  Nordea Bostadsobligationsfond 2 331 7 % 

  SEB Företagsobligationsfond 1 540 5 % 

  Simplicity Likviditet 2 863 9 % 

  SPP FRN Företagsobligationsfond A 3 225 10 % 

  SPP Korträntefond 441 1 % 

  SPP Obligationsfond 2 927 9 % 

  Öhman Företagsobligationsfond hållbar A 2 305 7 % 

Totalt svenska och utländska aktier 17 695 53 % 
  Svenska aktier, totalt 4 772 14 % 

  Cliens Småbolag 1 059 3 % 

  Spiltan Aktiefond stabil 1 346 4 % 

 SPP Sverige plus A 2 367 7 % 

  Utländska aktier 12 923 39 % 

 C Worldwide global equities ethical 3 897 12 % 

    Goldman Sachs Emerging markets Eq ESG base acc 
USD 

1 022 3 % 

 SPP Global plus A 6 279 19 % 

 SPP Global solutions A 1 725 5 % 

Alternativa tillgångar, totalt 79 0% 
  SEB Microfinance fund III 79 0 % 

Likvida medel 37 0% 

TOTALT MARKNADSVÄRDE 33 443 100 % 



Revisorns granskningsrapport 

Saco org nr 802000-0850 

Inledning 
Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogad ekonomirapport för Saco per den 31 augusti 2021. 
Den översiktliga granskningen omfattar redovisade uppgifter om resultat, budget och rapport över 
kapitalförvaltningen men inte redovisad prognos för helåret 2021.  

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera ekonomirapporten i enlighet Sacos 
stadgar och god redovisningssed. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna ekonomirapport 
grundad på min översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och 
god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har. 

Slutsats 
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig 
anledning att anse att den bifogade ekonomirapporten inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild i 
enlighet med god redovisningssed. 

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska signatur 

Erik Albenius 
Auktoriserad revisor
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