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Styrelsen för Sveriges Veterinärtörbund fär härmed avge ärsredovisning för räkenskapsåret 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Sveriges \cterinärförhund är en intresseförening och ett yrkesförbund för veterinarer och veterinärstuderande.
Förbundet är anslutet till Saco (Sveriges Akademikers Ccniralorganisation). Förbundet har till syfte att framja
utvecklingen av vetennarkonsten, veterinärmedicinska vetenskaper, landets vetirinarväsen, samt tillvarata
förbundsmcdlemmarnas sociala och ekonomiska intresse.

1 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förhundsstvrelsens ledamöter under 2016 har varit:
20160101 20160530: Marja 1uflberg (ordförande), Anders Forslid (vice ordförande). Marlene \reskog, Karolina
l)ahlkvist, Karin 1 uiidborg, lotta NIöller. lars-Frik Sraberg, Lotta 1 totverherg, och .1 orkel Ekman (SVS ordförande).
-

20160601

20 161231: Maria ‘lullberg (ordförande), Anders Forslid (vice ordförande), Marlene Areskog, karolina
I)ahlkvist, 1 otta 1 Iofverberg, olin-lilip lundin, lotta Nlollcr, 1 ars— Erik Staberg och Susanna Sternberg 1 ewerm (SVS
orciforande).
-

[ÄIMÄNTRÄDEN
l:örbcindssr relsen har under året siimm:mträtt 14 gånger; 27 januari, 24 februan, 16 mars, 4 maj. 25 maj,
30 maj
(konstituerande), 15 juni. 5 september, $ september, 19 sepremher, 12 oktober, 20 oktober, 9 november. och 7 decemher. För
att spara pengar genomförs så många möten som rnöhgt på telefon. Ständigt adjungerade till förbundsstyrelsens möten
respektive ordforande i A\’l och liV 1 samt kanslichefen.
Sammanträden tned förbcindsstyrelsens verksrällande urskott har under aret sammanträtt 10 gånger; 11 januari. lO
februari, 8 mars. 13 alril, 16 maj, 6 juli. 25 juli, 27 scprcrnber, 25 oktober. och 2-1 november.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den 30 maj i Stockholm.

MEDLEMMAR
SV har ökat sitt totala medlemsantal med 165 personer (+ 5 %) under 2016.. ‘intalet medlemmar tippgick den 31
december 2016 till 3 453 stycken, varav 2 561 yrkesverksamma, 612 pensionärer och 271 studerandemedlemmar.

1 FÖRBUNDSKANSLIET OCH SVT:s REDAKTION
Förbundskansliet
1 :örhundskansliet har under året utgjorts av; Per Carlsson, kanslichef; Anders ( raneld, förhandlingschef (slutade i
augusti),]essica Berlin, jurist; 1 lenrik Sjösten (började i augusti)i Johan Heck—Fnis, informatiunschef och ansvarig
utgivare SVI; Susanne Fredriksson, journalist, Rune Koskinen, kamrer; 1irgitta \hlkvist, redaktionssekreterare SV 1;
Brita Irybom, annonssekteterare SV1 ; Simone 1 läusler, generalsekreterare SVS; \‘asso Norlcind administrativ assistent
SVS ; 1 incia Wikström, redcwisningsansvarig; Karin 1 lenrtksson, administrativ assistent Anders Norgren, vaktmästare.
,

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA SÄLLSKAP
lör verksamheten inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap under året hänvisas till separat verksamhetsberättelse
(bilagn 1).
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ALLMÄN VERKSAMHET
REMISSER
LTnder 2016 har förbundet besvarat 9 remisser. Remissvaren läggs fortlöpande ut pä förbundets webbsida.
FULLMÄKTIGE
Ordinarie fullmäktigemöte bölls 30maj 2016 pä Piperska Muren i Stoekbolm. Till mötesordförande valdes Jenny
Lundström, mötessekreterare kansliebef Per Carlsson oeb till justeringspersoner Anna Bäekvall oeb Lena
löiasson-Selling. Av de 30 fullmäktigedelegaterna var samtliga närvarande hela mötet. Då det var ett endagsmöte

hanns bara de stadgereglerade mötespunkterna med. De viktigaste punkterna:
Förbundets årsrednvisning rednvisades och revisionsberättelsen lästes upp. Förbundsstyrelsen beviljades därefter
ansvarsfrihet.
Val till olika poster inom förbundet genomfördes.
Verksamhetsplanen för 2017 presenterades och antogs enligt förslag med nägra mindre justeringar och styrelsens förslag
till nivåer för medlemsavgifter 2017 antogs.
VAL TILL FULLMÄKTIGE

Precis som tidigare år genomfördes valet under en tvåveckorsperiod efter Vcterinärkongressen. Valdeltagandet vid 2016
års val var 14 % (14 O/ 2015). Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, SVSordförande, vice
SVS-ordförande, samt ledamöter i förbundsstyrelsen väljs numera direkt av fullmäktige.
FÖRBUNUSSIVRELSENS ARBETE
Under 2016 har styrelsen prioritcrat långsiktig medlemsnytta vilket inneburit fokus på förbundets organisation och
ekonomi. Det är viktigt för styrelsen att skapa förutsättningar för ett Vcterinärförbund som ska vara det självklara valet
för alla veterinärcr nu och i framtiden. Ett förbund där våra medlemmar erbjuds fackligt stöd, trygghet i sin yrkcsroll,
vetenskapligt stöd och kan erbjudas utbildning. Det är av största vikt att medlemmarna får valuta för sitt medlemskap.
Den tidigare initierade omorganisationen har fordöpt under året. Omorganisationsgruppcn har bestått av ordförande
SVF Marja lullberg, ordförande AVF Fredrike Rittcr, ordförande lYF johanna Ilabbe, kanshchcf Per Carlsson samt
ordförande och viccordförande i SVS Susanna Sternberg l.ewcrin och Torkel Ekman som har altcrnerat som
representant för SVS. För att förbundet ska kunna föra vcterinärcns röst i samhället så krävs ett sammanhållet enat
förbund, mcd gemensamma övergripandc mål. För att förbättra samarbetet mellan organisationens alla delar och för att
säkerställa ett varaktigt och ändamålsenligt resultat i arbetet har vi sökt stöd av en organisationskonsuh med bred
erfarenhet av förändringsarbcte. En samlad organisation skulle möjliggöra ett förtydligande av ansvar, mandat och
befogenheter, samt förenklad ekonomihantcting och minskade kostnader för interndebitering av kanshtjänstcr. De av
organisationens delföreningar och sektioner som behöver fatta två på varandra följande beslut vid ordinatie årsmötcn
om upphörandc, har samdiga under året fattat ett första positivt beslut i riktning mot sammanslagning med förbundet.
Förbundets ckonomisystem har genomgått en översyn för att moderniseras och uppdatcras utifrån dc rcgelverk och
myndighetskrav som råder. Detta har krävt cxtern hjälp, vilket har innebutit en betydande men nödvändig utgiftspost
under året. \7erksamheten är skattctekmskt komplex då förbundet bedtiver både ideell och kommersiell verksamhet. Vi
hanterar utöver S\’F:s ekonomi också en rad stiftclsers samt delföreningarnas ekonomier, vilka är helt skilda från
ekonomi.

S\rl•s
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Det lit viktigt för Sveriges Veterinärförbund att stå upp för veterinäters intressen och ha ett tydligt budskap. 1januari
hölls darför ert visionsseminarium med styrelsen for att påbörja arbetet mcd att hitta cn gemensam värdegrund och
riktning i förbundet. rbetet fortsatte under våren. ‘tillsammans mccl den tidigare utfiirda medlemsenkäten låg detta
arbete till grund för utformningen av ett förslag till verksamhersplan 2017-2020. Verksamhetspianen fastställdes i maj
av fullmäktige.
Kanslipersonalen påvisade i un onskemal om en externt utförd kansböversyn vilket styrelsen samtyckte mcd. Syftet var
att identifiera forhattringsområcien för att stärka arbetsmilön och trivseln pä kansliet. ()versynen rapporterades till
stvtelsen under hösten och visade pil en rad omtåden som kan förbättras. Översynen pekar också på att det finns
utrymme för effektivisering av kanshet. För att ge kansliet stöd i att prioritera arbetet utifrån den av fullmäktige
beslutade verksamhetspianen så genomfördes en heldags workshop för kansliet.

t

1 ör att utveckla stvrelsearhetet genomfördes under hösten en utvlirdering av styrelsens arbete, vilket avslutades med ett
strategiseminarium i december. Insatsen toktiserade P att förbättra det strategiska arbetet. Med ett mer
strategitokciserat styrelsearbete vill vi skapa ökad tydlighet i styrelsens strategiska roll gentemot kansliets operativa rolL
1 iörbundets informationsmaterial till medlemmar, potentiella medlemmar och extema intressenter har under året
teviderats. Samtidigt har också ohka alternativ till webhshop mccl profilmaterial setts över. l tt önskemål som har
kommit från medlemmar är behovet av en seriös c’-reeeptset-viee utan inlåsning för förskrivaren eller diurägaren.
1 “orhundet har darfor under året citfört ett arbete för att kunna erhcicla våra medlemmar denna setvice till ett mycket
föi-delaktigt pris, tjånsten kommer att lanseras cinder 2017. För att stärka känslan av tillhörighet och som ett bevis på
medlemskap 1 förbundet har det skickats ut ett medlemskort till alla medlemmar. Kostnaden för kortet har täekts tipp
av intakter for annons på baksidan av kortet. Medlemskortet herättigar till en rad medlemsfiirmäner som förbundet
töthandlat om utifrån medlemmarnas önskemål,
FÖRBUNDETS REPRESENTATION 1 ANI)RA ORGANISATIONER OCh FÖRETAG
Saco Foiksam försäkrings All
Samtliga Sacoforbunci är clelagarc i Saco l’olksam Forsäkrings .\H. Sacoförbunden äger 19 % och Folksam äger 51 %.
SVI i:s ågaranciel 5tir i proporoon till medlemsantalet och förhundeis aktieinnehav är ca 0,1 % av den totala
aktiestocken SV! representeras på holagsstamman av kanslichefen.

(
Akademikcrnas Erkända Arhctslöshctskassa (AEA)
Akaclemikernas Urkända Arberslöshetskassa, \l.\, administrirar arbetslilshetsförsäkringcn för Saeoförbundens
medlemmar. Under 2016 var avgiften 100 kr/månad vilket gör .\l.\ till en av de billigaste ti-kassorna i landet.. ‘tI \
leds av en styrelse som utses av den arliga föreningsstiimman. dar ,\ [.\:s medlemsförbund är representerade.
\‘eterinarförbundet representeras vid förenmgsstamnian av kinslichefen Per Carlsson, som även åt förtroendevalcl
revisor 1 .\I.\.

ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmilöfrågor ligger inom \VF:s och 1 \‘] :s mandat och ansvar.
LÖNESTATISTIK
Under 2016 skickades enkaten på scdvanligt sätt ut via e—post till samtliga anställda förbundsmedlemmar. lnkäten
kunde besvaras via länk frin e-posten och från S’i’F:s hemsida. Sedan 2013 kan enkäten besvaras via smarta mobiler.
In pappersenkär skickades senare ut till dem som inte besvarat enkäten elektroniskt. Svarsfrekvensen ‘ar 57 procent.
Saco Mcdlcmsutveckling
2016 fortsatte förbundens medlemsökmng. \‘id årsskiftet bestod Sacofederationen av ca 679 903 medlemmar, en
ökning med 2,6 procent från 2015.

(

5(16)

Sveriges Veterinärförbund
Org nr 802003-7019

KOLLEGIALT NÄTVERK
Kollegiala nätverket är ett nätverk som bestod av förbundsmcdlcmmar som på ideell grund står till förfogande som

samtalspartner, då någon behöver prata om sin situation på arbetet eller i privatlivet. Medlemmar i SVF:s kollegiala
nätverk år 2016 var Erik Kjellgren, Horin Gurban-Marcu och 11mars Dreimanis.

1 INTERNATIONELLT ENGAGEMANG 2016
V’E (liederation of Veterinarians of Europe) är en viktig lobbyingorganisadon för vcterinära frågor i Europa som
samlar de europeiska veterinärförbunden. SMF har historiskt ett gott anseende inom EVE och därmed goda möjligheter
att få gehör för väl underbyggda åsikter.
Den årliga medlemsavgiften baseras på antalet aktiva veterinärer i landet.
FVE har fyra sektioner: EVERI (European Veterinarians in Education, Reseacrb and Industry), UEVP (Practising
Veterinarians), EASVO (State Veterinary Oföccrs) och UEVJ 1 (llygienists and Public 1 lealth \Teterinatians). SMF är
representerade i varje scktion.
Det hålls två General Asscmbly (CA) varje är, en på våren och en på hösten. 1 anslutning till dessa har även sektionerna
möten. Innan varje CA hålls en nordisk-baltisk ordförandekonfcrens för koordinering och diskussion om gemensamma
ståndpunkter, överlåtande av fullmakt för röster vid frånvaro mm. Det nordiskt-baltiska samarbetet är viktigt då vi är
en liten organisation i Sverige och rösterna är viktade utifrån organisationernas storlek i respektive land. Tillsammans
mcd det nordiska och baltiska kollegorna kan vi göra vår röst hörd i EVE. Det är också viktigt att utbyta erfarenheter
och diskutera gemensamma frågor med våra grannländer i Norden och Baltikum.
Internationella möten 2016
Nordiskt-baltiskt möte 1juni i Marehe-en-Famenne, Belgien. Från SVIi deltog Marja Tullberg, Anders Forslid och
Simone 1 lauslcr. EVE scktionsmöten och CA 2-3 juni i Marche-cn-Famennc, Belien. Från SVE deltog Marja ‘lullberg,
Anders 1 “orslid, Simone 1 lausler, 1 vamari 1 ewin och Cecilia 1 röberg. Nordiskt—baltiskt möte 28 oktober i Köpenhamn,
l)anmark. Från SVF deltog Marja Tullberg lVl sektionsmöten och CA 11-12 november i Bryssel, Belgien. Då mötet
låg samtidigt som \Teterinärkongressen representerades S\TF endast av Evarnari Lewin. Då hon bara kunde delta ena
dagen, lämnades en formell fullmakt till dc Norska delegaterna att rösta för SVF.

1 INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Svensk Veterinärtidning
Svensk \Teterinärtidning (SVfl är medlemstidningen för Sveriges Veterinärförbund. Den är landets enda regelbundet
utgivna tidskrift för veterinärer. lorutom förbundets medlemmar prenumererar ett antal institutioner, bibliotek,
myndigheter och dagstidningar på Svensk Veterinärtidning. Upplagan (TS l’ackpress) var under 2016 3 500 exemplar.
Tidningen är en betydelsefulls kanal för information från förbundet, vetenskapliga institutioner, myndigheter etc till
landets veterinärer, liksom en möjlighet för veterinärförbundets medlemmar att debattera eller sprida nyheter.
Svensk Veterinärtidning innehåller artiklar företrädesvis om veterinärmedicinsk forskning, praktik och utbildning, samt
bicklig och annan information av intresse för förbundets medlemmar. Debatt i frågor som rör veterinärmedicin
förekommer också. En stor dcl av materialet är av vetenskaplig karaktär med praktisk inriktning, och tidningen spelar

därför en viktig roll i efterutbildningen av veterinärer.
Under 2016 var johan Beck-Friis chefredaktör och ansvarig utgivare. Under hela året arbetade Suzanne Fredriksson
som journalist vid tidningen på 60 procents tjänst. Brita Trybom hade en heltidstjänst som sekreterare på redaktionen,
främst som ansvarig för annonser och annonsorskontakter. Birgitta Ahlkvist hade ett uppdrag som korrekturläsare
motsvarande 30 procents tjänst. Prenumerationsregistret handlades av Karin 1 lenriksson.
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Material till tidningen inkom under året 1 stor mängd, såväl vetenskapliga artiklar som reseherattelser, insändare etc.
1’idningcns layout vidareutvecklades under 2016 enligt tidigare års riktlinjer. l.avoutuppdraget sköttes under hela året av
Exponera AB. Samarbetet med chefredaktörerna för de andra nordiska vcterinärtidnmgarna upprätthötls under året.
Två redaktörsmöten hölls under 2016,1 Oslo i 3anunri cich i Stockholm i augusti. Dessa resulterade i planeringen av ett
samnordisk temanummer om veterinärt djurskyddsarbete som kommer att publiceras under sommaren 2017.
Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVI och annonstorsallningsfirman Annonshusci AB förnvades under 2016.
Annonshusct sålde randannonser för S\3’ i högre omfattning än tinder föregående är. Annonsförsäljningen gav ert
betydande ekonomiskt överskott för tidningen.

(

Volym 68 av Svensk Veterinärtidning utkom med 13 ordinarie ncimmer, varav två dobbelnummer. Antalet trvcksidor
var 852.
Hemsidan
\ eterinärförbundets hemsida www.svf.se fick en ny layout december 2014, i enlighet med förbundets grafiska profil.
1 lemsidan bygger på publiceringsverktvget 1 piserver. Under 2016 utökades bemsidans innehåll och det giordes löpande

justeringar för att underlätta dess användning. Förbundet startade även en Facebooksida under äret, som delvis
kompletterar lwmsidans information genom en inreraknv diah g med läsarna.
5\l—sjdan anvjncls både för att föra fram förbundets åsikter exrernr och för direktinfi)rmation till förliunclets
medlemmar i ärenden som kräver snabb publicering. lmdmgare års verksamheter fortsatte med elektroniskt ifyllande av
lönestatistik och rostning ii SVl’s personval via hemsidan. 2016 hade hemsidan 63 243 unika användare som besökte
sidan i 117 610 sessioner.
1 luvudansvarig för utformningen av liemsidan och för driften var under 2016 Johan Beck—Friis.
Övrig informationsverksamhet
SVF arrangerade i januari en sedvanlig informatmonsdag för veterinärstudentcr i sista årskursen på SI .U, där såväl facklig
information som vägledning om specialistutbmldningsprogrammen gavs. SVI har även medverkat vid flertalet
infortnationsmöten tillsammans med andra organisationer, myndigheter och övriga avnämare.
Förbundet hade via förbuodsordföranden, informadonschefen och utskick av pressmeddelanden ett antal
medickontaktcr i olika fräg r under året. Namnet Sveriges ‘eterinärförbund” nämndes i 233 exrerna artiklar eller
nvlieisinslag i riks— och lokalmecha under 2016, enligt förbundets mediestatistiktjänst MelRater News.

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS FÖRENING
1 ör verksamheten Inom Anställda Veterinärers 1 örcning cmnder året hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

1 FÖRETAGANDE VETERINÄRERS FÖRENING
För verksamheten inom Företagande \‘eterinärers lörening under året hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

FÖRBUNDETS EKONOMISKA FÖRVALTNING
Sammanfattande kommentar
SVI:s ekonomi utgörs av tre huvuddelar; Allmänna kassan/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap,
Stöcifooden (strejkkassan) samt Fasughetsförvaltningen. Det är delarnas sammanlagda resultat och ställning som
redovisas i resultat- och ba1ansräkngen.

SS
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Resultat- Och balansräkning
Resultaträkningen
Årets resultat är ett överskott på 497 000 kr kr. Omsättningen har ökat med ca 1,5 miljoner från 2015. Det har varit
ett år med höga kostnader för den pågående omorganisationen men detta har uppvägts av ökade intäkter från bland
annat veterinärkongressen, medlemsavgifter (fler medlemmar), fastighetsförvaltningen, och kapital förvaltningen.
Balansräkningen
Av förbundets totala tillgångar på 32,1 miljoner kr är 6,2 miljoner kr Eget kapital och det ger en soliditet 19 % vilket är
lågt. Sohditet är ett mått på den finansiella uthålligheten och en hög soliditet innebär hög uthållighet och tvärtom.
Styrelsen har fattat ett långsiktigt beslut om att effektivisera verksamheten och det ekonomiska resultatet som syftar till
att bland annat förbättra sohditeten. Observera att marknadsvärdet per 201 612-31 på förbundets tillgångar är högre än
det bokförda värdet. Exempelvis har fastigheten Garvatgatan 3 ett marknadsvärde på ca 55 miljoner kronor men har
ett värde i balansräkningen på ca 1,8 miljoner (anskaffningsvärdet).
Kapital förvaltningen
Kapital förvaltningen sköts av två externa förvaltare; Catella och dhmans. Det totalt förvaltade kapitalet är ungefärligt
jämnt fördelat på dessa två. Catella förvaltar Enskilda pensionsfonden, Agrias Understödsfond samt del av Allmänna
Kassan. Öhmans förvaltar LJnderstödsfonden, Stödfonden samt del av Allmänna Kassan. Förbundsordfötanden och
kansliehefen har regelbundna möten med båda aktörerna. Styrelsen har tillsammans med föiwaltarna lagt upp långsiktiga
strategier för hur förvaltning skall bedrivas så att förbundet uppnår en stabil och bra avkastning över Ud.
Stiftelser som förvaltas av Sveriges \Teterinärförbund
Förbundet förvaltar ett antal stiftelser. Dessa tillgångar tillhör inte SVF och kan således inte användas i driften av
förbundet. Stiftelserna har separata redovisningar och återfinns därför inte i denna årsredovisning.
Understöds/onden är en gemensam förvaltning av 17 olika stiftelser. Dessa delar ut understöd till veterinärer
och anhöriga till veterinäret, resestipendier, samt till forskning.
Enskilda pensioty/onden eller 1 lerofonden som den också kallas, utbetalar pension till dem som är med.
4gria Försäkringsbolags anderstödsjbnd för veterinärer delar ut understöd till veterinärer och anhöriga till
,

veterinärer.
Ekonomisk översikt
Ekonomisk översikt
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
llalansomslutning
Eget kapital

2015
22560 385
-23 976 513
30 769 023
5 701 376

2014
20943 579
-21 341 697
30 769 023
6 624 454

2013
19 245 419
-20 762 414
26 409 337

Eget kapital
Ingående balans

kapital
6 224 050

Fonden for
medel
400 404

Balanserat
drets resultat
-923 078

Vinstdisposition

-923 078

24
-26
32
6

2016
107 793
869 268
096 915
198 786

923 078
497 411

Årets resultat
Utbetalning från ändamålsenlig fond
Vid årets utgång

7 341 667

—

5 300 971

400 404

Sveriges Veterinärförbunds resultat och ställning för 2016 framgår av resultat- och balansräkmngen med
tilläggdlläggsupplysningar på följande sidor.supplysningar på följande sidor.

497 411
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RESULTAIRÄKNING

Bdopp i kr

Not

2016-01-01

2015-01-0!

-2016-12-31

-20/5-12-3!

6 563 125

6 309 152

Verksamhetsin tikter
Medlemsavgitter
Bidrag

—.

1 lyresintäkter
()vriga

Verksamhetskostna der
Rävaror och förnödenheter
övriga cxtetna kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och iwdskrivmngar av materiella och
immatcriclla anläggningstillgängar
övriga rörelsekostnader

1

4
2
3

Summa verksamhctskostnadcr
Vcrksamhctsresultat

231 165

2 20-1 269

1 776 558

15 340 399

14 243 210

24107793

22560385

-11 782
-13 451 246
-12 768 526

-11 856 122
1 1 453 740

-621 598
-13 116

-665 129
-J 222

-26 869 268

-23 976 513

-2 761 475

-1 416 128

1 667 993

(

Resultat från finansiella poster
Resciltat frän övriga viirdepap1,er och %)rdnngar
som är anläggningstillgängar

5

4 677 433

Ovriga ränteintäkter och liknande restiltatpooter

6

11 055

12 733

Rantekostnader och liknande resultatposter

7

-160 571

-222 221

Restiltat efter finansiella poster

1 769 412

-12 377

Resultat före skatt

1 769 442

42 377

-1 272 03!

-965 455

497 41 1

-923 078

rets skatt

Årets resultat

(
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BALANSRÄKNING
Be/opp ik,r

Not

2016-12-31

2015-12-31

573 308

655 246

573 308

655 246

TILLGÅNGAR
Anhiggningstillgångar

Imma teriella anlaggningstillgångar
1 lemsida, etc.

8

Materiella anläggningstilighigar
Byggnader och mark

9

1 995 116

2 123 565

Inventarier, verktyg och installationer

10

3 494 332

3 836 524

5 489 448

5 960 089

Finansiella anläggningstillgångar
[lostadsrätter

11

1 565 313

1 493 020

Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

2 479 947

15 425 985

Andra långfristiga fordringar

13

Summa anläggningstillgångar

4 000

7 000

4049260

16926005

10 112 016

23 541 340

72 599

$4 381

72 599

84 381

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnodenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 207 464

540 647

2 97$ 707

3 426 $87

3 $82 766

2 829 022

8 06$ 93$

6 796 556

Kassa och bank

13 843 362

346 746

Summa omsättningstillgångar

21 984 $99

7 227 683

SUMMA TILLGÅNGAR

32 096 915

30 769 023

SL
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BALANSRÄKNING
Be/opp/kr

Not

201612-31

2015-12-31

5 300 971

6 224 050

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital
Andamäisbestämda medel
Arets resultat

Långfristta skulder
Längfdstiga räntebärande skulder
()vrita skulder

14

400 404

400 401

497 41 1

-923 07$

6 198 786

5 701 376

16 000 000

16 000 000

ioo 000

100 000

16100000

16100000

1 655 559

1 633 522

Kortftistaa skulder
Leverantörsakulder
Aktuella skatteskcilder

576 871

—

()vriga skulder

5 484 625

5 893 76$

Uppluipna kostnader och förutbetalda mtäkter

2 0$ 1 074

1 440 357

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 798 129

8 967 647

32 096 915

30 769 023
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUISKOMMENTARER
Be/opp i kr om inget annat

asges

Arsredovismngen har upprättats i enlighet med Arsredovismngslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Redovisningsprincipcrna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värdcringsprincipcr m m
1’tllgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdcn om inget annat
anges nedan.
Immater/ella tlllgdngar
Ovriga immateriella tillgångar
övriga immateriella tillgångar som förvärvats av föreningen är redovisade till anskaffningsvärdc
minus aekumulerade avskrivningar och ncdskrivmngar. Ltgifter för internt genererad good
will och varumärken redovisas i resultarräkningen som kostnad då de uppkommer.
Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffmngsvärden minskat mcd rcstvärde.
Avsknvningarna sker linjärt över tillgängens nyttandeperiod och redovisas som kostnad i
resoltaträkningen.
l:öljande avskrivningstider tillämpas:

Nvt,andåesd

Fö,vtjnade immaterie/la tillgångar
\‘arumärken

10 /ir

Materiella auktgguingeti//gtYngar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av
tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med
innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
At’skrii’uingprincerfor materiella an/äggnisgsti/gångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdcn minskat mcd beräknat
rcstvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepcriod.
Byggnader
Iörbättringsarbetcn kanslilokalerna
Inventarier
Datorer

2%
5%
20%
20-33%

fordringar
lordnngar är redovisade till anskaffnmgsvärde minskat mcd eventuell nedskrivning.

1 ‘atii/ger
Varulagert är upptaget till det lägsta av anskaffnignsvärdet och nettoförsäljmngsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats.
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Skatt
fotal skatt utgörs av aktuell skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas t eget
kapital. \ktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas av seende aktuellt år. 1 lit hör även
justering av aktuell skatt hanförhg till tidigare perioder.
A ted/emshiMkter
Ntedlcrnsavgifrer omfattar mbetalningar f%ir medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning frän medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
ln transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan art
ge tillbaka motsvarande varde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjansteri erhälls darfor att organisationen uppfyllt eller kommer att upplla vissa vilkor och om
organisationen har en skyldighet att äterbetala till morparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Not 1

Intäkternas fördelning
2016-0/-OJ

20/5-0/-OJ

-2016 12-31

-2015-12-31

5 432 937
2 165 229

5 272 201
2 609 128

Specialistuthildoing

1 $98 100

1 $73 280

l’örsäljriing av tjänster

2 537 972

2 676 443

Intäkter per ,äsentkt intäktss/a,g
Svensk Veterinärtidning
Veterinärkongressen

Blanketter

lörvaltoingsarvode
Ovrigt

Not 2

475 9$’

503 766

1 089 735
1 740 439

$04 772
503 620

15310399

14243210

Anställda, pcrsc)nalkostnader och arvoden till styrelse
2016 01-01

2015-01-0/

-2016-12-31

-2015-12-31

Medelan talet anställda

lotalt
1

‘oran

12
111(1/1

Löner, andra efsättningar och sociala kostnader
Styrelse
Ovriga anställda
Summa

Sociala kostnader
(‘z’ara:’pensionskostnoder)
Av foreningens pensionskostnader avser 106 701 (få. 52 833) föreningens ledning.

330/0

33%

20/6-0/-OJ

2015-01-0/

-201612-31

-2015-12-3!

797 418

572 633

7 502 951

6 900 386

$ 300 369
4 077 562
(1 204 876)

7 473 019
3 609 379
(1 071 400)
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Not 3

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

\Tarumirken

2016-01-0 1

2015-01-0 1

-2016-12-3 1

-2015-12-31

$1 938

81 901

Byggnader

12$ 449

128 448

Inventarier

411 21 1

455 080

621 598

665 429

Not 4

Övriga externa kostnader
2076-07-01

2015-01-01

-2016-72-31

-2015-12-31

Trycknings- och distributionskostnader

2 133 226

2 294 921

Resor, kost och logi
Lokalkostnader
‘lelefon, datakommunikation och porto
Datakostnader
Pasughetskostnader

901
1 331
280
783
1 209

Övrigt

6 $14 656

911 377
1 120 051
256 896
676 081
91$ 72$
5 678 068

13454246

11856122

2016-01-07
-2016-72-31

2015-01-01
-2015-72-37

Not 5

Utdelningar
Resultat vid försälgiing av värdcpapper

288 347

364 924

4 389 086

1 303 069

4 677 433

1 667 993

2016-01-01

2015-01-01

-2016-12-31

-2015-12-31

14 055

12 733

Ränteintäktcr och liknande rcstiltatposter

R5ntcintäkter, övriga

Not 7

937
486
194

Rcstiltat frin övriga värdcpapper och fordringar
som ir anläggningstillgångar

Not 6

547
200

Räntckostnadcr och liknande rcsultatpostcr

Räntekostnadcr, övriga

2016-01-01

2015-01-01

-2016-72-37

-2015-12-31

160 571

222 221
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Not 8

Hemsida, etc.

.,icki,,nakrade anskqningst’årdeii
Vid årets början och slut

2016-12-3 1

2015-12-3 1

819 012

$19 012

819 012

819 012

-163 766
-81 938
-245 704

-81 $65
-81 901
-163 766

573 308

655 246

2016-12-31

2015-12.3 1

3 257 996

278$ 116

3 257 996

3 257 996

-1134431

-1 005 983

Nyanskaffningar

/lckt/,nu/erade avskrivningar en/igt plasi
Vtd årets början
Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid periodens slut

Not 9

Byggnader och mark

anskqfiiin4sv5rt1en
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ackmm,krads

469 880

—lcknmu/erat/e cnskritwingar eng/ p!asi
Vid årets början
\rets avskrivning enligt plan på anskaffninsviirden

Redovisat värde vid

årets sitit

Varav mark
\ckumulerade anskaffningsvärden

Not 10

-12$ 44$

-1262880

-1 134431

1 995 116

2123565

201612-31

2015-12-31

21$ 965

218 965

2016-12-31

2015-12-3 1

5 732 935

5 676 284

94 227

56 651

Inventarier, verk-tyg och installationer

lck,,m,,/erade c;nskri/7mn5siii-dei
Vid årets början
Nyanskaffrnngar
.\vyttringar Och utrangeringar

zlck,i,m,/prade

-12$ 449

-78 333
5 748 $29

5 732 935

-1 896 411

-1 441 331

ajikri,win4ar en/ist plan

Vid årets början
\vyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

53 125
-411 211

-455 080

-2 254 497

-1896411

3 494 332

3 836 524

1
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Not 11

Bostadsrättcr
2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

1 493 020

1 493 020

Tillkommande tillgångar
Redovisat värde vid periodens slut

72 293
1 565 313

1 493 020

2016-12-31

2015-72-31

15 425 985

15 262 $37

.Ackumuterade anskaJfningstiirdeu

Not 12

—

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ackumuterade anskaJJnin5sz’ärdeu

Vid årets början
‘I’i]lkommandc tillgångar
Avgående tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

Not 13

-2 828 022

2 479 947

15 425 985

2016-12-31

2015-12-3 7

7 000

7 000

Andra långfristiga fordringar

‘-1cku,m,/erade anska/jIilfgsldrdeu
Vid årets början
Reglerade fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 14

2 991 170
-12 946 03$

-3 000

—

4 000

7 000

2016-12-31

2015-12-31

16 100 000

16 100 000

16 100 000

16 100 000

3 70$ 310
3 70$ 310

3 526 227

Ställda säkerheter och evcntualförpliktelscr

Ställda säkcrheter
För egna skulder och avsättningar

istihetsiiz/ecknigar

Eventualförpliktelscr
Garantiåtaganden,

3 526 227
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6/Cr J%r

Revsonsberttese
Till föreningsstämman i Sveriges Veterinärförbund, org. nr 802003-7019

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Veterinärförbund 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. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 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.

Styrelsens och kanslichefens ansvar

(
\..

Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för att årsredo
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre
dovisningslagen. Styrelsen och kanslichefen 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 och kanslichefen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk
samheten. 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 och kanslichefen avser att likvidera före
ningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al
ternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

C

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au
diting (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 säker
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed Sverige alltid kommer att upptäcka en 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 om
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis
ionen. Dessutom:
—

—

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti
från dessa risker och inhämtat 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 be
ror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsikthga utelämnanden, felaktig inform
ation 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 omstän
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in
terna kontrollen.

—

—

—

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens och kanslichefens uppskatt
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och kanslichefen 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 vä
sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för
hållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens för
måga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis
ningen. 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
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag den
tifierat.

Den förtroendevalda revisorns 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 säker
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfaftningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och kanslichefens förvaltning för Sveriges Veterinärförbund
för år 2016.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och kanslichefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor hari 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 och kanslichefens ansvar
Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el
ler kanslichefen i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda er
sättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro
fessionellt 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, omräden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situat
ion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta
lande om ansvarsfrihet.

f

Stockholm den 27juni 2017

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

A

t4j

Förtroendevald revisor
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ANALYSMODELLEN INFÖR REVISIONSBERÄTTELSENS AVGIVANDE

Sveriges Veterinärförbund 2016

Eventuella väsentliga oberoende och etikfrågeställningar/problem och deras hantering

ANALYSMODELLEN

—

Ansvarig revisors prövning enligt analysmodellen innan avgivande av revisionsberättelse

Samtliga uppdrag som genomförts för klienten har beaktas vid nedanstående bedömning

Underlag som visar genomförda uppdrag biläggs (t ex från Kundsök) obs, inte bara egna uppdrag
Ref

Ansvarig revisors bedömning mot bakgrund av samtliga uppdrag under revisionsuppdragets genomförande
Nya omständigheter som föranleder ny prövning har inte framkommit
Nya omständigheter har framkommit varvid ny prövning genomförts (ny Analysmodell fylls)
Ref

Slutsats
Inget hinder rörande oberoendet har framkommit inför avgivande av revisionsberättelse
Hot mot oberoendet har identifierats, kontakta stab Legal Support
Ref
Ansvarig revisor
Underskrift

Fredrik Sjölander 2017-06-27 13:28:28

Anställningsnummer 4091
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