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Förvaltningsberättelse
Om Saco
Saco är en partipolitiskt obunden sammanslutning av självständiga fackförbund för akademiker
och jämförbara kvalificerade yrkesutövare. Under år 2020 var 21 akademikerförbund medlemmar
i Saco. Förbunden hade tillsammans drygt 700 000 medlemmar.
Akademikerna bidrar till utveckling och välstånd i Sverige och Sacofederationen arbetar för att
akademikers kunnande fullt ut ska respekteras och tas tillvara, liksom för att deras utbildning,
arbetsmiljö, lön och övriga arbetsvillkor ska vara goda.
I fokus för Sacos arbete står opinionsbildning och påverkansarbete, baserat på egna utredningar
och studier. Utöver att presentera förslag i form av utspel och mediemedverkan, lyfter Saco fram
sina ståndpunkter vid seminarier och i möten med beslutsfattare, genom remissvar och i andra
sammanhang där det finns möjlighet att påverka lagstiftning och andra politiska beslut. Saco
ger också stöd till federationen genom bland annat lönestatistik, vissa förhandlingar inom
pensionsområdet och dataskyddsarbete.

Sacos vision
Saco utvecklar Sveriges akademiker
Tillsammans utvecklar vi Sverige
Vår vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och där akademisk
profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god
hälsa med balans i livet.

Sacos värdegrund
Saco står upp för demokrati och människors lika värde, individens förmåga och kollektivets
styrka. Vi ser akademisk utbildning och forskning som avgörande för tillväxt och välfärd. Med
nyfikenhet, kunskap och kreativitet bidrar vi till samhällsutvecklingen.

Saco har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2020 har arbetet med att förklara, försvara och utveckla den svenska partsmodellen
varit intensivt. I Sverige har ändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, diskuterats och
förhandlats. I EU har förslag presenterats om att införa minimilöner, något som - om det blir
verklighet - också hotar att drastiskt försvaga modellen.
Sacos verksamhet har, liksom många andra organisationers, påverkats av den pågående pandemin.
Flera arrangemang, som Saco vanligtvis medverkar i eller är arrangör för, har under året ställts
om till digitala aktiviteter eller ställts in. Sacokansliets medarbetare har till stor del arbetat på
distans.
Inom ramen för Sacos studievalsverksamhet möter Saco och förbunden framtidens studenter,
bland annat vid Sacos studentmässa som vanligtvis arrangeras årligen i Stockholm och Malmö.
På grund av coronapandemin genomfördes mässan under 2020 för första gången helt digitalt.
På mässan medverkar universitet och andra utbildningsanordnare tillsammans med myndigheter
som exempelvis CSN. Sacoförbunden medverkar med information om sina professioner till de
blivande medlemmarna. Mässan besöks årligen av närmare en tredjedel av alla avgångselever
i gymnasieskolan i Sverige. En effekt av Sacos studievalsarbete, som utöver mässorna även
omfattar information på Sacos webbplats och i skrifter som "Välja yrke" och "Framtidsutsikter",
är att kännedomen om Saco är hög i de berörda åldersgrupperna.
Under året har arbetet med att kvalitetssäkra GDPR-efterlevnaden i Sacofederationens statistikoch personuppgiftshantering varit en viktig del av det dataskyddsarbete som genomförts.
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Fastighetsförvaltning
I början av 2019 fattade Sacos styrelse beslut om en omfattande renovering av Sacos fastighet.
Renoveringen inleddes i slutet av 2019 och har pågått under hela 2020. I början av 2021 beräknas
vi åter kunna ta fastigheten i bruk och kansliets medarbetare samt nya hyresgäster flyttar tillbaka
till Lilla Nygatan.
Nya mötesrum har skapats och det översta våningsplanet har gjorts om till lunch- och möteslokal.
Stor vikt har lagts vid möjligheten till återbruk av både möbler och inventarier. Den externa uthyrningen har utökats till tre kontorsplan, i stället för som tidigare två, och sammantaget kan
fastigheten nyttjas effektivare ur såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv.

Stipendiefond
Saco förvaltar en stiftelse, Stiftelsen Sacos fackliga stipendiefond, med ett kapitalvärde om 293 tkr.

Vidareförmedlade bidrag
För Sacoförbundens räkning har Sacokansliet även 2020 administrerat bidrag från Arbetsmiljöverket till regional skyddsombudsverksamhet. Se även not 11.

Förväntad framtida utveckling
Det går bra för Sacofederationen, förbund växer och federationen har inflytande. Men partsmodellen hotas, arbetsmarknaden förändras, inte minst utifrån ett alltmer digitaliserat samhälle,
och grupper av exempelvis unga och utrikes födda ser inte fackligt medlemskap som något självklart. Utifrån detta måste Sacofederationen fortsätta att utvecklas, organisera ännu fler och
inspirera till framtidstro.
Saco har under 2020 fortsatt arbetet utifrån intentionerna i den proposition, "Saco i framtiden",
som antogs av Sacos kongress 2017. Syftet har varit att ytterligare utveckla federationen för
att ännu bättre möta de utmaningar som förändringar i omvärlden innebär.
Under 2020 presenterades en slutrapport från den inledande utredningsfasen. Därefter har
utvecklingsarbetet bedrivits inom fyra områden: intern demokrati, värderingar, effektivare
påverkansarbete samt förbundens respektive Sacos uppdrag och roller i federationen. Framtidsarbetet pågår även under 2021 och ska rapporteras till Sacos kongress i november 2021.
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Resultat och ställning
2020

2019

2018

2017

Årsavgifter

65 202

Verksamhetsresultat

-2 388

64 148

62 352

60 410

-3 530

-10 115

Fastighetsresultat

-6 057

-1 249

1 503

4 749

Balansomslutning

4 916

149 889

141 343

66 774

71 223

Översikt (Tkr)

Medelantal anställda
Rörelsekapital*

37

37

36

36

42 393

85 356

21 862

27 122

*Rörelsekapital definieras som omsättningstillgångar plus långfristiga värdepappersinnehav minus
kortfristiga skulder.

Eget kapital

Belopp vid årets ingång

Ändamålsbestämda
medel

Balanserad vinst

Årets resultat

Totalt

7 039 590

27 135 357

-2 418 087

31 756 860

-2 418 087

2 418 087

Disponering av föregående

0

års resultat
Förändring ändamålsbestämda
medel

0
1 050 000

-1 050 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

0

8 089 590

23 667 270

0
-2 496 116

-2 496 116

-2 496 116

29 260 744

2020-12-31

Ändamålsbestämda medel innehåller fonderingar enligt nedan:

2019-12-31

Utnyttjat 2020

Avsättning 2020

Reparationsfond Midas 6

5 939 590

0

500 000

6 439 590

Kongressfond

1 100 000

0

550 000

1 650 000

7 039 590

0

1 050 000

8 089 590

Summa
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Resultaträkning
Not

2020

2019

68 925 307

75 529 624

1

68 925 307

75 529 624

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader

2, 3

-26 412 627

-34 890 600

Personalkostnader

4

-44 750 398

-43 914 031

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

8

-149 976

-189 739

Förlust avyttring inventarier

Verksamhetsresultat
Resultat från fastighetsförvaltning

0

-65 712

-71 313 001

-79 060 082

-2 387 694

-3 530 458

5

Intäkter fastighetsförvaltningen
Kostnader fastighetsförvaltningen

118 260

7 792 317

-868 328

-1 963 031

Personalkostnader fastighetsförvaltningen

4

-343 728

-806 282

Planenliga avskrivningar byggnader

7

-155 226

-533 209

Planenliga avskrivningar inventarier

7

0

-24 446

Förlust avyttring inventarier

0

-3 894

Förlust avyttring byggnad

0

-2 958 155

-1 249 022

1 503 300

-3 636 716

-2 027 158

1 823 856

658 183

Resultat efter fastighetsförvaltning
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

31 948

0

-715 204

-84 903

1 140 600

573 281

-2 496 116

-1 453 877

0

-964 209

-2 496 116

-2 418 086
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

Not

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

7

Byggnader och mark
Pågående nyanläggning
Inventarier, verktyg och installationer

5 508 745

5 663 971

66 087 812

15 315 116

271 681

421 657

71 868 238

21 400 744

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

Summa anläggningstillgångar

29 378 213

27 554 356

29 378 213

27 554 356

101 246 451

48 955 100

12 353 005

9 762 007

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran

1 606 418

291 703

Övriga fordringar

7 937 615

844 268

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

4 209 608

3 486 556

26 106 646

14 384 534

Kassa och bank

22 535 527

78 002 868

Summa omsättningstillgångar

48 642 173

92 387 402

149 888 624

141 342 502

2020-12-31

2019-12-31

Summa tillgångar

SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

8 089 590

7 039 590

23 667 270

27 135 358

-2 496 116

-2 418 087

29 260 744

31 756 861

29 260 744

31 756 861

Långfristiga skulder
Fastighetslån, långfristigt

10

85 000 000

75 000 000

85 000 000

75 000 000

11 042 676

11 829 517

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

11

1 855 905

1 504 236

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

22 729 299

21 251 888

35 627 880

34 585 641

149 888 624

141 342 502

Summa eget kapital och skulder
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3).
Komponentavskrivning av fastigheten tillämpas.
Redovisning av intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Medlemsavgifter, bidrag och övriga intäkter periodiseras så att intäkten
förs till den period som den avser.
Skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende
aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt organisationens bedömning skall erläggas till
eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer
att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt
avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser
tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till
framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en
avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga
typer av materiella tillgångar.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Kontorsbyggnader
Stomme och grund

100 år

Stomkompletteringar

50 år

Värme, VVS, elledningar

40 år

Fasad och yttertak

40 år

Installationer (ventilation, el, hissar)

25 år

Passersystem

15 år

Inre ytskikt, kablage

10 år

Inventarier, verktyg och installationer, bilar

5 år

Datorer och IT-utrustning

3 år

Långfristiga värdepappersinnehav
Aktier och andelar som är anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet.
Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat så att det understiger det
bokförda värdet och denna värdenedgång kan antas vara varaktig, görs en nedskrivning till detta lägre värde enligt portföljvärdemetoden.
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Noter
Not 1 Intäkter
Intäkterna fördelar sig enligt följande:
2020

2019

65 201 640

64 148 384

3 226 604

10 042 564

Nettoomsättning/verksamhetsintäkter
Årsavgifter
Mässintäkter, Studieval
Konferensverksamhet, försäljning
och vidarefakturering

182 552

591 514

0

413 055

314 511

334 107

68 925 307

75 529 624

2020

2019

-11 465 114

-10 148 563

0

-5 609 471

Service och försäljning till hyresgäster
Övriga intäkter
Summa

Not 2 Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader fördelar sig enligt följande:

Köpta tjänster och externa
arvoden
Internhyra*
Lokalhyra
Konferenser, kurser, seminarier

-4 983 455

-390 121

-365 365

-1 684 713

Medlemsavgifter och lämnade bidrag

-4 657 441

-4 507 147

Övriga kostnader

-4 941 252

-12 550 585

-26 412 627

-34 890 600

Summa
* Internhyra avser kostnaden för de lokaler som används av Sacos kansli.

Under 2020 har fastigheten renoverats och endast extern hyra har erlagts för kansliverksamheten.

Not 3 Arvode till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda
2020

2019

Styrelseledamöter (exkl ordförande)
Arvoden*

507 540

0

Sociala avgifter*

159 469

0

667 009

0

164 160

160 560

Övriga förtroendevalda:
Stadgekommitté, ersättningskommitté, valberedning
Arvoden
Sociala avgifter

37 595

39 096

201 755

199 656

*Inga styrelsearvoden betalades ut under 2019
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Not 4 Personal
2020

2019

Löner och andra ersättningar:
Löner och
andra
ersättningar
26 986 580

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Löner och
andra
ersättningar

16 513 937

26 603 494

(6 457 903)

Medelantal anställda:

Totalt

2020
Antal
anställda

Varav
män

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
16 262 889
(6 266 794)

2019
Antal
anställda

Varav
män

37

26%

37

26%

37

26%

37

26%

2020

2019

Löner och andra ersättningar:
Ordförande/kanslichef*

2 953 939

3 027 933

24 032 641

23 575 560

26 986 580

26 603 493

Pensionskostnader för
ordförande/kanslichef**

1 543 373

1 481 832

Pensionskostnader övriga
anställda

4 914 530

4 784 962

Övriga anställda
Sociala kostnader:

Sociala kostnader

10 056 034

9 996 095

16 513 937

16 262 889

* Av lönekostnader avser 1 478 tkr (1 572 tkr) ordförande, 1 475 tkr (1 456 tkr) kanslichef
** Av pensionskostnader avser 669 tkr (657 tkr) ordförande, 874 tkr (825 tkr) kanslichef

Avtal om avgångsvederlag
Uppsägningstiden för ordförandens anställningsavtal är tolv månader från Sacos sida och en månad
från ordförandens sida. Vid uppsägning har Saco rätt att skilja ordföranden från befattningen med
Sacos angelägenheter under uppsägningstiden eller del av denna. I sådant fall har ordföranden rätt
att ta annan anställning eller bedriva egen verksamhet under förutsättning att detta inte innebär
en med Saco konkurrerande eller förtroendeskadlig verksamhet. Lön, pensionsförmåner och andra
förmåner från sådan anställning eller verksamhet ska räknas av från ordförandens motsvarande
förmåner från Saco.
Om ordföranden skiljs från befattningen med Sacos angelägenheter på sätt som anges ovan ska all
egendom som ordföranden disponerar i anledning av anställning återlämnas till Saco inom 21 dagar
från mottagande av uppsägningsskriften, dock senast vid anställningens upphörande.
Anställningen upphör utan föregående uppsägning att gälla vid tidpunkten för Sacos nästa ordinarie
kongress. Om ordföranden inte omväljs av kongressen erhåller ordföranden tolv månaders uppsägningslön. Under tid uppsägningslön utgår ska Saco fortsätta att erlägga premier för enligt detta avtal
tecknade pensionsförsäkringar. Om ordföranden under den tid som uppsägningslön utgår erhåller inkomst
från uppdrag, annan anställning eller egen verksamhet, ska sådana inkomster avräknas från den
månatliga uppsägningslönen. Det åligger ordföranden att löpande informera Saco om sådana inkomster.
Sacos ordförande har under räkenskapsåret, utöver uppdraget för Saco, haft följande styrelseuppdrag;
Folksam ömsesidig livförsäkring (226 200 kr), Försvarsunderrättelsedomstolen (6 750 kr) och AEA (36 400 kr).
Anställningen för kanslichefen kan sägas upp av Saco eller kanslichefen med tre månaders uppsägningstid. Om arbetsgivaren säger upp anställningen utgår - utöver uppsägningslön - ett avgångsvederlag
om tolv månadslöner beräknat på den månadslön som gäller vid tidpunkten för uppsägningen.
Avgångsvederlaget förfaller till betalning dagen efter uppsägningstidens utgång, om inte parterna enas
enas om en senare förfallodag.
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2020-12-31

2019-12-31

Kvinnor

4

5

Män

6

6

Kvinnor

4

4

Män

1

1

2020

2019

Fördelning mellan män och kvinnor
i styrelsen:

Fördelning mellan män och kvinnor
i ledningen:

Not 5 Resultat från fastighetsförvaltning

Intäkter fastighetsförvaltningen
Hyresintäkter konferenslokaler
Övriga hyresintäkter

0

239 108

89 484

1 828 663

0

5 609 471

Internhyra*
Övriga intäkter

28 776

115 075

118 260

7 792 317

Kostnader fastighetsförvaltningen
Reparation och underhåll

-2 250

-171 611

Fastighetsskatt

-504 000

-820 000

Uppvärmning/el

-230 154

-542 950

Övriga fastighetskostnader

-131 924

-428 470

Personalkostnader

-343 728

-806 282

Avskrivningar

-155 226

-557 655

Förlust avyttring byggnad och inventarier

Resultat fastighetsförvaltning

0

-2 962 049

-1 367 282

-6 289 017

-1 249 022

1 503 300

* Internhyra avser de lokaler som används av Sacos kansli och inte hyrs ut externt.
Under 2020 har fastigheten renoverats och därför ej nyttjats.

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

Realisationsresultat vid försäljningar av värdepapper
Utdelningar
Summa

2020

2019

1 671 369

418 788

152 487

239 395

1 823 856

658 183
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Not 7 Materiella anläggningstillgångar
BYGGNADER OCH MARK
Ingående anskaffningsvärden
Utrangeringar

2020-12-31

2019-12-31

11 627 009

23 157 626

0

-11 530 617
11 627 009

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

66 087 812

15 315 116

77 714 821

26 942 125

-5 963 038

-14 002 291

0

8 572 462

-155 226

-533 209

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-6 118 264

-5 963 038

Utgående planenligt restvärde

71 596 557

20 979 087

917 000

917 000

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar

Varav mark
Taxeringsvärden
Mark

38 000 000

38 000 000

Byggnad

12 400 000

44 000 000

50 400 000

82 000 000

2020-12-31

2019-12-32

2 434 637

8 148 360

INVENTARIER, VERKTYG OCH
INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

0

0

Försäljningar/Utrangeringar

0

-5 713 723

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2 434 637

2 434 637

-2 012 980

-7 439 206

0

5 640 411

-149 976

-214 185

-2 162 956

-2 012 980

271 681

421 657

2020-12-31

2019-12-31

Ingående avskrivningar
Försäljningar/Utrangeringar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
I utgående värde ingår konst med 121 705 (121 705) kronor.

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

27 554 357

29 896 177

Inköp

34 764 081

15 844 953

-32 940 225

-18 186 773

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

29 378 213

27 554 357

Utgående bokfört värde

29 378 213

27 554 357

Marknadsvärde

30 576 942

32 202 255

Försäljningar
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31
Förutbetalda licenser
Förutbetald hyra och leasing
Förutbetalda prenumerationer
Övriga poster
Summa

2019-12-31

1 320 546

1 222 795

813 374

1 520 608

31 002

123 403

2 044 686

619 750

4 209 608

3 486 556

Not 10 Långfristiga skulder
2020

2019

De långfristiga skulderna förfaller till betalning enligt följande:
Mellan 1 och 5 år

Summa

Mellan 1 och 5 år

Summa

85 000 000

85 000 000

75 000 000

75 000 000

85 000 000

85 000 000

75 000 000

75 000 000

Skulder till kreditinstitut
Summa

Not 11 Övriga skulder
2020

2019

Under året mottagna bidrag att förmedla

6 194 833

6 189 400

Under året vidareförmedlade bidrag

5 884 630

6 256 190

Saco administrerar och vidareförmedlar till Saco-förbunden bidrag från Arbetsmiljöverket till regional
skyddsombudsverksamhet. Saco bedriver ingen egen verksamhet riktad mot regionala skyddsombud
och behåller ingen del av bidraget i den egna verksamheten.

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31
Löne-/semesterlöneskuld
Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga poster
Summa

2019-12-31

4 537 144

2 813 728

16 734 829

16 322 781

1 457 326

2 115 379

22 729 299

21 251 888

2020-12-31

2019-12-31

85 000 000

75 000 000

85 000 000

75 000 000

Not 13 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Ansvarsförbindelse

Saco har en ansvarsförbindelse gentemot Brysselkontoret genom
finansieringsavtalet tillsammans med LO TCO
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Revisionsberättelse
Till kongressen i Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, org.nr 80200-0850

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges akademikers centralorganisation, Saco för år
2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt verksamhetsrevisorernas
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2020 som vi inhämtade före datumet för
denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Verksamhetsrevisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Sveriges akademikers centralorganisation, Saco för år 2020.
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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Saco utvecklar Sveriges akademiker.
Tillsammans utvecklar vi Sverige.
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver
frågor för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitisk obunden
facklig organisation som består av 21 självständiga förbund
med över 700 000 medlemmar. Förbunden företräder olika
yrkes- och examensgrupper på hela arbetsmarknaden.

