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Sveriges akademikers centralorganisation, Saco
Org. nr 802000-0850

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Styrelsen för Saco avger härmed följande årsredovisning.
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Förvaltningsberäftelse
Information om verksamheten
Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, är en partipolitiskt obunden
sammanslutning av 23 självständiga fackförbund för akademiker och jämförbara
kvalificerade yrkesutövare. Saco driver utifrån en värdegemenskap baserad på
förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens frågor av betydelse
för anställningsförhållanden och yrkesutövning.
Sacoförbunden hade vid årsskiftet tillsammans ca 68o 000 (663 ooo) medlemmar.

Saco verkar för
hög kvalitet i utbildning och forskning, studieförhållanden som ger individen
möjlighet att skaffa sig utbildning utifrån personliga förutsättningar,
*
löne- och ersättningssystem som är baserade på utbildning, kunskap och kompetens
och som tar hänsyn till ansvar och prestation i yrkesutövningen, ett skattesystem
som stimulerar till kvalificerade arbetsinsatser, integritet och självständighet i
yrkesutövningen samt trygghet i anställningen och ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.
*

Verksamheten under räkenskapsåret främjande av ändamålet
Verksamheten har löpt vidare enligt de beslut som Sacokongressen fattade i november
2013 och den av styrelsen antagna verksamhetsplanen för år 2016. Saco har bedrivit
utrednings-, bevaknings- och påverkansarbete och genomfört kommunikationsinsatser
inom de politikområden som beskrivs i verksamhetsplanen.
-

Under året har områdena lön och lönebildning, utbildning, forskning och
arbetsliv särskilt prioriterats. Påverkansarbete bedrivs bland annat genom
bloggar, debattartikiar, föreläsningar, politikerträffar, deltagande i olika nätverk och
referensgrupper, svar på remisser samt seminariearrangemang.
verksamheten under året hänvisas till “Sacos verksamhetsberättelse 2016”.
Saco förvaltar en stiftelse, Stiftelsen Sacos Fackliga stipendiefond, med ett
kapitalvärde om 692 tkr (marknadsvärde 906 tkr)
Vidareförmedlade bidrag
För förbundens räkning administrerar Saco bidrag till regional skyddsombuds
verksamhet från Arbetsmiljöverket. Se även not 18.
Resultat och ställning
2016
översikt (Tkr)
Årsavgifter
Verksamhetsresultat
Fastigheteresultat
Balansomslutning
Medelantal anställda
Rörelsakapital*

59
-7
4
69

640
314
962
604
40
29 020

2015

58
-6
4
72

148
447
731
406
44
30 118

2014

57
-5
4
66

028
139
293
926
40
30 442

*Rörelsekapital definieras som omsättningstillgingar plus långfristiga värdepappereinnehev (exklusive
andelar i dotterbolag) minus kortfristiga skulder.
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2013

56
-10
4
66

156
246
492
781
39
29 360
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Föreningens verksamhetsresultat är ca 0,9 Mkr sämre än föregående år.
Ledigheter och sjukfrånvaro har täckts upp fullt ut med vikarier.

Fastighetsförvaltning
Saco äger kontorsfastigheten Midas 6 i Gamla stan, byggd 1978.
Fastigheten används till största delen av Sacos kansli, men lediga lokaler på två av
våningsplanen hyrs ut till externa hyresgäster.
Under räkenskapsåret har planenligt och löpande, oförutseif underhållsarbete
genomförts.

Framtida ub’eclding
Under innevarande kongresspedod följer styrelsen och kansliet 2013 års
kongressbeslut, bland annat det samhällspolitiska programmet “Akademikemas
ansvar” samt Sacos verksamhetsplan och budget 2017”.
“

Eget Kapital

Belopp vid &ets ingång
Disponering av föregående
ks resultat
Förändring ändambsbestämda
medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Andamäls
bestämda
medel
4 939 590

1 000 000

5 939 590

Balanserad
vinst
37 161 425

Årets resultat
-715 630

-715 630

715 630

-1 861 915

Totalt
41 385 385
0
0
0
0
-1 861 915

-1 861 915

39 523 471

Avsättning 2016
500 000
500 000

2006-12-31
4 439 590
1 500 000

1000000

5939590

-1 000 000

35 445 795

Ändamålsbestämda medel innehåller fonderingar enligt nedan:

Reparationsfond Midas 6
Kongressfond
Summa

‘4
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2015-12-31 Utnyttjat 2016
3 939 590
0
1 000 000
0
4939590

0
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Rcsultaträkning
Not

2016

2015

1

70 107 418
70 107 418

67 977 224
67 977 224

-35 702 877
-41 333 448
-385 283
-77 421 608

-31 862 480
-41 947 808
-613 482
-74 423 770

7 314 190

-6 446 546

7 874 154
-2 010 459
-279 900
-596 149
-25 901
4 961 745

7 494 648
-1 846 628
-299 500
-581 257
-36 311
4 730 952

-2 352 444

-1 715 594

1 958 978
787
-2 810
1956955

2 813 452
115
-1 934
2811633

-395 490

1 096 039

-1 466 424

549 007
-1 262 662

-1861914

-715630

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgngar

2,3,4,5
6
12

Verksamhetsresultat
Resultat från fastighetsförvaltning
Intäkter fastighetsförvaltningen
Kostnader fastighetsförvaltningen
Personalkostnader fastighetsförvaltningen
Planenliga avskrivningar byggnader
Planenliga avskrivningar inventarier

8

6
12
12

Resultat efter fastighetsförvaltning

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgngar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader

9

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt p årets resultat
4rets resultat

/

1

j

1k
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Balansräluilng
TILL.GÅNGAR

2016-12-31

2015-12-31

9 753 934
599 527
10383461

10 186 602
960 487
11147089

120 000
32 176 289
32296289

120 000
32 237 819
32357819

42 679 750

43 504 908

2 436 403
665 059
1 346 533
4447995

7 673 895
944 441
1 499 389
10117725

22 476 237

18 783 505

Summa omsättningstillgångar

26 924 232

28 901 230

Summa tillgångar

69 603 982

72 406 138

2016-12-31

2015-12-31

5 939 590
35 445 795
-1 861 914
39 523 471
39 523 471

4 939 590
37 161 425
-715 630
41 385 385
41 385 385

8 314 508
61 485
86 737
1 322 029
20 295 752
30080511

8 232 524
61 485
323 502
1 527 557
20 875 685
31020753

69 603 982

72 406 138

Not

Anlaggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar koncernföretag
Andra långfristiga vardepappersinnehav

12

14

Summa anläggningstillgängar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intkter

15

Kassa och bank

16

SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamlsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till SACO Studentmssor AB
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

14
( <-
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (1(3).
Komponentavskrivning av fastigheten tillämpas.
Koncernredovisiilng
Koncernredovisning upprättas inte f.o.m. verksamhetsåret 2016, då verksamheten
i dotterbolaget Saco Studentmässor AB (556528-073 1) integrerats i SACO.
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.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Skaft
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 anläggningsfihlgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. 1 anskafffiingsvärdet 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 akfiveras. 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 anskaffnings
tidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
1 samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till
framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. 1 sådana fall görs en
avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyajandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Koncemens mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avslcivningsmetod används för övriga
typer av materiella tillgångar.
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Följande avslcivningstider tillämpas:
Kontorsbyggnader
Stomme och grund
Stomkompletteringar
Värme, VVS, elledningar
Fasad och ytteftak
Installationer (ventilation, el, hissar)
Passersystem
Inre ytskikt, kablage
Inventarier, verktyg och installationer, bilar
Datorer och IT-utrustning
-

100
50
40
40
25
15
10
5
3

år
år
år
år
år
år
år
år
år

Långfristiga värdepappersinnehav
Aktier och andelar som är anläggningstillgångar värderas till anskafffiingsvärdet.
Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat så att det understiger det
boktörda värdet och denna värdenedgång kan antas vara varaktig, görs en ned
.-skrivning till detta lägre värde enligt portföljvärdemetoden.

-“I

(0
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Noter
Not r Intäkter
Intäkterna fördelar sig enligt följande:

Nettoomsattning/verksamhetsintäkter
Nettoomsättning Sacos
Studentmässor AB
Årsavgifter
Mässintäkter, Sacos studentmässor
Konferensverksamhet, försaljning
och vidarefakturering
Service och försaljning till hyresgäster
Övriga intäkter
Summa

Not

2

2016

2015

59 640 093
8 394 813

58 147 928
8 062 237

1 451 258
378 368
242 887

1 138 004
392 052
237 004

70 107 418

67 977 224

2016

2015

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader fördelar sig enligt följande:

Köpta tjänster och externa
arvoden
Internhyra*
Konferenser, kurser, seminarier
Medlemsavgifter och lämnade bidrag
Övriga kostnader
Summa
*

-10
-S
-4
-3
-11

440
842
612
768
038

748
599
231
460
838

-35 702 877

Internhyra avser kostnaden för de fastighetslokaler som utnyttjas av Saco och därmed inte
•uthyres externt. Beräknas enligt samma kvadratmeterpris som erhålles från externt uthyrda lokaler.

-

L c.L
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-8
-5
-2
-3
-11

371
658
449
669
712

858
500
953
689
480

-31 862 480
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Not 3 Operationella leasingavtal
Saco som leasetagare

Framtida minimileaseavgifter som ska
erläggas avsaende icke uppsägningsbara
leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett r
Förfaller till betalning om tv till fem r
Förfaller till betalning senare än fem k
Summa
Under perioden kostnadsförda leasing
avgifter

2016

2015

154 788
374 196
0
528 984

569 343
641 759
0
1 211 102

3 748 976

3 191 902

Den operationella leasingen utgörs till största delen av hyrda lokaler för mässverksamhet.
Hyrans storlek baseras huvudsakligen p hyrestagarens intäkter för sld utställningsyta.
1 övrigt avser de operationella leasingavtalen lokalhyra samt leasing av kontorsmaskiner
och inventarier. Avtalen löper normalt p tre r, med möjlighet till förlängning med tre r (lokalhyra)
eller ett £r (övriga leasingavtal) i taget. Storleken p leasingavgifterna baseras p konsumentprisindex,
ränteläget p den marknad uthyraren refinansierar sig eller uthyrarens kostnadsförändringar.
Saco som leasegivare

2016

2015

Framtida minimileaseavgifter som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett r
Förfaller till betalning om tv till fem r
Förfaller till betalning senare än fem r
Summa

2 032 395
560 383
0
2 592 778

1 687 645
1 744 028
0
3 431 673

Under perioden erhållna variabla
leasingavgifter

1 788 236

1 715 644

Fastigheten är en kontorsfastighet som innehas för eget bruk samt för långsiktig uthyrning av
ledig lokalyta. Hyresavtalen löper p tre r. Av nio hyreavtal löper sex ut 2017 ,tv 2018 och ett 2019.
_Storleken p hyresbeloppet baseras p konsumentprisindex.

C 4’
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Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

PwC
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
Förtroendevalda revisorer
Arvoden (inkl sociala avgifter)
Kostnadsersättningar

2016

2015

134 625
0
134 625

132 500
7 125
139 625

29 695
29695

27 001
0
27001

2016

2015

440 220
138 317
578 537

424 000
133 221
557 221

165 880
50 198
216 078

159 250
47 439
206 689

Not 5 Arvode till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda

Styrelseledamöter (exkl ordförande)
Arvoden
Sociala avgifter
Övriga förtroendevalda:
Stadgekommitté, ersättningskommitté, valberedning
Arvoden
Sociala avgifter

Not 6 Personal
2016

2015

Löner och andra ersättningar:

Löner och
andra
ersättningar
24 856 452

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)
15 024 612

Löner och
andra
ersättningar
23 829 678

Sociala
kostnader
(varav
pensions
kostnader)
14 565 186

Not 6 Personal, forts
Medelantalet anställda:

.Totalt

Saco årsredovisning koncern 2016

2016
Antal
anställda

Varav
män

2015
Antal
anställda

Varav
män

40

28%

44

30%

40

28%

44

30%
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Not 6 Personal, forts
2016

2015

2 930 463
21 925 989
24856452

2 480 572
21 349 106
23829678

1 333 642

1 288 088

4 396 281
9 294 689
15024612

3 987 913
9 289 185
14565186

Löner och andra ersättningar:

Ordförande/kanslichef/VD
Övriga anställda

*

Sociala kostnader:
Pensionskostnader för ordförande!
kanslichef/VD **
Pensionskostnader övriga
anställda

Sociala kostnader

*

Av lönekostnader avser 1 641 tkr (1 612 tkr) ordförande, 1 482 tkr (869 tkr) kanslichef
Av pensionskostnader avser 640 tkr (503 tkr) ordförande, 693 tkr (785 tkr) kanslichef

**

Avtal om avgångsvederlag
Uppsägningstiden för ordfårandens 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. 1 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 anställ
ningen 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 teckade 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.
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 (12) månadslöner beräknat
på den månadslön som gäller vid tidpunkten för uppsägningen.
Avgångsvederlaget förfaller till betalning dagen efter uppsägningstidens utgång, om
,iinte parterna enas om en senare förfallodag.
-

-

1)
1
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Not 6 Personal, forts

KÖNSFÖRDELNING 1 LEDNINGEN
Fördelning mellan män och kvinnor
i styrelsen:
Kvinnor
Män

2016-12-31

2015-12-31

5
6

5
6

4
0

2
2

2016

2015

235 300
1 788 236
5 842 599
8 019
7874154

116 100
1 715 644
5 658 500
4 404
7494648

-241 697
-712 000
-463 005
-573 382
-300 275
-622 050
-2912409

-459 191
-720 000
-385 387
-282 050
-299 500
-617 568
-2763696

4 961 745

4 730 952

Fördelning mellan män och kvinnor
i ledningen:
Kvinnor
Män

Not 8 Resultat från fastighetsfårvalbiing

Intäkter fastighetsförvaltningen
Hyresintäkter konferenslokaler
Övriga hyresintäkter
Internhyra*
Övriga intäkter
Kostnader fastighetsförvaltningen
Reparation och underhII
Fastighetsskatt
Uppvärmning/el
Övriga fastighetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Resultat fastighetsförvaltning

Avser intäkt för de fastighetslokaler som utnyttjas av Saco och därmed inte uthyres externt.
Beräknas enligt samma kvadratmeterpris som erhålles från externt uthyrda lokaler.

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstifigångar

Utdelningar från koncernföretag
Nedskrivning av andelar i koncernföretag
Realisationsresultat vid försäljningar
Returprovision
Summa

t

In.—
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2016
0
0
1 958 785
193

2015
1 723 432
-300 000
1 372 103
17 917

1958978

2813452
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Not

10

Bokslutsdispositioner
2016

0
0

2015
-549 007
-549 007

2016
-1 466 424
-1 466 424

2015
-1 262 662
-1 262 662

BYGGNADER OCH MARK
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar, om-/tillbyggnad

2016-12-31
22 457 875
193 481

2015-12-31
21 925 373
532 502

Utgå ende ackumulerade
anskaffningsvärden

22 651 356

22 457 875

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-12 271 273
-596 149

-11 690 016
-581 257

-12 867 422

-12 271 273

9 783 934
917 000

10 186 602
917 000

24 200 000
47 000 000
71 200 000

30 000 000
42 000 000
72 000 000

2016-12-31
8 201 025
50 224

2015-12-31
7 965 138
606 215
-370 328

8 251 249

8 201 025

-7 240 538
-411 184

-6 961 073
370 328
-649 793

-7 651 722

-7 240 538

599 527

960 487

Lämnade koncernbidrag
Summa

Not

ii

Skaft

Aktuell skattekostnad (-)/intäkt (+)
Redovisad skattekostnad

Not

12

Materiella anläggningstillgångar

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenhigt restvärde
Varav mark
Taxeringsvärden
Mark
Byggnad

INVENTARIER, VERKTYG OCH
INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvrden
Inköp
Försäljningar/Utrangeringar
Utgå ende ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
FörsIjningar/Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenhigt restvärde
1 utgående värde ingår konst med 191 123 (191 123) kronor.
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Not

14

Andra långfristiga värdepapperslimehav

2016-12-31
32 237 818
19 295 865
-19 357 393

2015-12-3r
30 847 799

32 176 290

32 237 819

Utgående bokfört värde

32 176 290

32 237 819

Marknadsvärde

35 617 234

36 752 997

2016-12-31
816 290
86 818
82 490
360 935

2015-12-31
1 115 834
103 592
69 698
210 265

1 346 533

1 499 389

2015-12-31
5 000 000

2014-12-31
5 000 000

2016-12-31
6 071 308
7 128 567

2015-12-31
6 188 500
5 790 400

Inghnde anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Not

15

13 592 009
-12 201 989

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda licenser
Förutbetald hyra och leasing
Förutbetalda prenumerationer
Övriga poster
Summa

Not r6 Checkräkningskredit

Beviljat belopp

Not

1$

Övriga skulder

Under året mottagna bidrag att förmedla
Under ket vidareförmedlade bidrag

Saco administrerar och vidareförmedlar till Saco-förbunden bidrag frän Arbetsmiljöverket till regional
skyddsombudsverksamhet. Saco bedriver ingen egen verksamhet riktad mot regionala skyddsombud
och behåller ingen del av bidraget i den egna verksamheten.
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Not
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löne-/semesterlöneskuld
Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga poster

2016-12-31
2 537 980
15 102 695
2 655 077

2015-12-31
2 347 272
14 812 583
3 715 830

Summa

20 295 752

20 875 685

2016-12-31

2015-12-31

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

Not 20 Ställda säkerheter

För egna skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Summa stallda säkerheter

Ansvarsförbindelse

den

inga

21

mars

2017

/

if Ii. 1
Richard Malmborg
ordförande

Henrietta l1uzel1
2:C

II
vice ordrande

+1ai
Anitha Wijkström

Man(us Hedberg

Ivar de la Cruz

Vår revisionsberättelse har avgMts

Birgitta Bjelkberg

1

Auktoriserad revisor
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Britt-Tiarie Häggström /
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Revisionsberäftelse
Till kongressen i Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, org.nr

802000-0850

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges akademikers centralorganisation, Saco för år 2016.
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 2016 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Defdrtroendevatda revisorernas 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
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av
Verksamhetsberättelse 2016 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
1 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
fel.
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. Mitt 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 fel. 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
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väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 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 ocb har en professionellt skeptisk inställning
under bela revisionen. Dessutom:
•

Identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, 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 gransknings åtgärder 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 ocb 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.

•

utvärderarjag 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.

Denförtroendevalda revisorernas ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 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 2016.
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernos onsvur. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor hari övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa hav.
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.
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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
ersättningsskyldigbet 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.
Stockholm den 7juli

2016
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Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande organisationen för
Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation.
Sacos 23 självständiga förbund företräder yrkes- och examensgrupper från hela
arbetsmarknaden, inklusive företagare. Något som förenar våra medlemsförbund är
akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt är cirka
680 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges akademiker är det
självklart för Saco att ständigt påverka kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och
forskning som ger kunskap är en investering för såväl samhället som individen och
är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm
tel vx: 08-6134800, www.saco.se

